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Въведение и обосновка 
  

Множество са описанията при шизофренната болест за облика и спецификата на 

присъщите клинични прояви – бурните психотични експлозии и смразяващия хлад на 

емоционална опустошеност, хаос на мисловна, речева и поведенческа дезорганизация, 

срив на делнични умения, отказ от социално присъствие, а понякога в замяна – пориви 

към ексцентрични до неразбираемост дейности. Значителна или пълна инвалидизация е 

често налице, суицидалната готовност е висока, соматичният коморбидитет е изразен, а 

пристъпно-прогресиращият ход на болестта сред голям брой от случаите, при честота 

от около 1% от населението, предпоставят висока социална цена на боледуване, бреме 

за околните и отчетлива потребност от стационарно лечение с институционални грижи, 

а нерядко – и от пожизнен социален патронаж в защитена среда. 

Все още неясната генеза на болестта, въпреки интензивни проучвателски усилия 

и растяща поредица от генетични, вирусни, имунологични, невротрансмитерни, психо-

социални теории и хипотезите за комплексна природа на болестните феномени – като 

продукт на екзо-токсично въздействие и вродена уязвимост към дистрофични увреди 

на мозъчната тъкан, са основание за още опити по опознаване на шизофренните прояви 

и хода на шизофренната болест като прогресиращо невроонтогенетично разстройство, с 

нееднакъв изход и степен на социално отстройване. 

Понеже основните феномени на шизофрения са концентрирани най-вече по оста 

«себепознание – комуникации», от решаващо значение е качеството на възприемане на 

социалната реалност и преди всичко – на човешките индивиди, с които шизофренният 

човек взаимодейства. Оценката на нагласите, намеренията и емоционалното състояние 

на околните е незаобиколима предпоставка на адекватен социален контакт и изгражда 

основите на успешна поведенческа стратегия, което при боледуващите от шизофрения 

се случва непълноценно. Такава оценка изисква добро разпознаване на емоционалната 

експресия в лицеизраз при всеки акт на общуване – затова дефицитите в декодиране на 

лицева експресия би следвало да добиват особено значение за формиране на болестните 

изяви на шизофренния процес и да имат влияние върху тежестта на клиничните изяви. 

От друга страна, многоплановото разстройване на психичните процеси при тази 

болест може да стигне до механизмите на обработка на визуална информация за афект 

в лицеизраз и оттам – до намаляване и блокиране на способността за разпознаване на 

лицева емоционална експресия. С което новоформираният порочен кръг следва да бъде 

силен фактор за срив в умението за адекватна оценка на реалността с последващ тласък 

на дисфункционалното поведение на шизофренния човек, заради незадоволително ниво 

на умения в разпознаване на емоции в израженията на околните. 

Ето защо дефицитите в декодиране на лицева емоционална експресия при лица с 

шизофрения са важна и интересна област на изследване – с оглед установяване ролята 

на този феномен по отношение естеството на болестните увреди и хода на болестта, а 

също и влиянието му върху наблюдаваното поведение на боледуващия. 

 

От литературните данни е видно значението на емоциите и тяхната експресия за 

функционирането на човека – в здраве и в болест. Емоциите, като основна и първична 

мотивационна система на човека, са обект на публикации, отстояващи съвсем различни 

и често взаимооспорващи се хипотези. Установена е универсалност на група емоции, от 

които понастоящем 6 се приемат за базисни (Ekman, 1999) – веселие, страх, гняв, тъга, 

погнуса и учудване. Все пак, тази универсалност е повлияна от културално специфични 

фактори (Russell, 1994), но без отмяна на универсалния характер – защото той е атрибут 

на еволюционна обусловеност (Darwin, 1872; Tinbergen, 1952), а тяхната експресия е 

осъществена чрез продължително изграждане на сложен мимически апарат.  
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Перцепцията на емоции, като еволюционно детерминирана невронална обратна 

връзка, е комплексна когнитивна способност, разчитаща на интегритета на базисни 

неврокогнитивни процеси (Kee et al., 1998), може би – с асиметрично разпределение из 

мозъчните хемисфери и без съмнение, увредени при шизофренната болест.  

Описани са механизмите на осъществяване на перцепция на изобразена емоция в 

лицеизраз (Adolphs, 2002
 
) – с теорията на структурно кодиране на Bruce, Young, 1986, с 

невроанатомичната теория на Haxby, Hoffman и Gobbini, 2000 и с хибридната теория на 

Adolphs, 2002. Коментирани са процедури и термини (Trémeau, 2006) –  „разпознаване”, 

„идентифициране”, „съпоставяне”, „диференциация”, „дискриминация”, „определяне”,  

„приписване”, „острота на възприятие”. Обсъждани са и причините за неконсистентни 

резултати (Mandal et al., 1998
 
). Създадени са методики чрез стандартизирани набори от 

изображения (на Izard
 
; Ekman, Friesen, 2003; Kerr, Neale, 2008; Bell et al., 1997 и много 

други; сред тях е и наша методика от 2011 г).  

Особено полезна е методиката  на Lundqvist, Litton, 1998 The Averaged Karolinska 

Directed Emotional Faces – AKDEF, заради възможността да се изследва латерализация 

при процеси на перцепция (ляв и десен профил, фас-позиция).  

Абнормността в емоционално преживяване и експресия, отбелязана още в ранни 

описания на шизофрения от Bleuler, 1911 (Kohler et al., 2000), се оказва че е изводима от 

увредена обработка на информация за лице чрез три вида невропсихологичен дефицит 

– свързани с медикация увреди на визуалното въображение, болестно детерминирани 

нарушения на семантичната обработка и увреди в екзекутивните функции (Whittaker et 

al., 2001). Многобройни са изследванията, издирващи механизми и причини за поява на 

непълноценна обработка на информация за лицева емоционална експресия. Съобщени 

са видео-окулографски, електроенцефалографски и невроизобразяващи изследвания за 

дефицит в перцепция на лицев афект. Независимо от несистематизираните резултати и 

нееднозначни изводи, ясно е че при шизофрения са налице увреди на мозъчен субстрат 

и функции и, следователно, между клиничните прояви на шизофренната болест и тези 

дефицити би следвало да има значима асоциация. 

Проучени са уменията на шизофренно болни да идентифицират лицеви емоции 

и макар ранните да не сочат разлики (Spiegel et al., 1962),  последващите  установяват 

дефицит в идентифициране на лицева експресия (Daugherty et al., 1974). Находките са 

потвърдени в многобройни изследвания, макар резултатите да са трудно съпоставими 

заради различия в дизайн, методики и изследван контингент. 

Съпоставки на здрави лица спрямо лица с шизофрения сочат по-лошо справяне 

на боледуващите с тестове по дискриминация и идентификация на емоции в лицеизраз 

(Mandal et al., 1998; Edwards et al., 2002; Trémeau, 2006; Marwick, Hall, 2008; Kalkstein et 

al., 2010; Chan et al. 2010). И се приема, че увредите в разпознаване на афект са едни от 

най-устойчивите и основни фактори в интерперсоналните проблеми на тези пациенти 

(Feinberg et al., 1986; Morrison et al., 1988). Резултатите от 74 проучвания (van der Gaag, 

Haenene, 1990; Habel et al., 2000; Kee et al, 2004) сочат, че при шизофрения има дефицит 

в разпознаване на лицева емоция спрямо контролни групи, а само в 11 (Elgring, Gaebel, 

1994) не се установяват значими различия между групите.  

Отбелязано е и по-лошо справяне с отделни емоции от страна на шизофренните 

лица. Например, те разпознават щастие по-добре от срам или погнуса (Daugherty et al., 

1974); справят се по-зле с израженията на гняв, тъга и страх (Gottheil et al., 1976); при 

страх и погнуса успехът е по-лош (Kohler et al., 2003); имат по-малко грешки за веселие 

и учудване и повече грешки за страх (Larøi et al., 2010). Обаче няма убедителни данни 

за диференциален дефицит при разпознаването на лицева емоция (Salem et al., 1996).  

Изследванията за свързаност на дефицити в обработка на информация за емоции 

в лицеизраз с демографски характеристики на боледуващите от шизофрения – възраст и 
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пол, също са с нееднозначни резултати. Например, посочва се, че успех в разпознаване 

на лицеви емоции не корелира с възраст на участниците (Kohler et al., 2003; Larøi et al., 

2010). Обаче, по-късният дебют на болестта е свързан с повече увреди в обработка на 

информация за лицев афект (Edwards et al.,2002). Полът също има значение – например, 

мъжете по-лошо разпознават тъжни лица от жените (Kohler et al., 2000) и имат повече 

грешки спрямо женски весели лица (Sachs et al., 2004); мъжете с шизофрения по-зле 

разпознават лицеви емоции (Scholten et al., 2005; Weiss et al., 2007). От друга страна, не 

се установяват различия по пол при визуална перцепция на емоции в лицеизраз (Vaskin 

et al., 2007; Larøi et al., 2010); а при ранни стадии на шизофрения жените дават по-точно 

разпознаване на лицев афект, докато при хронична шизофрения такава разлика липсва 

(Kucharska-Pietura et al., 2005).  

Има изследвания, посветени на връзка между разпознаване на лицеви емоции и 

параметри на болест. Липсва връзка за брой хоспитализации (Edwards et al., 2002); брой 

хоспитализации и болничен престой (Salem et al., 1996); давност на болестта (Kohler et 

al., 2003; Leppänen et al., 2006; Larøi et al., 2010); брой болестни епизоди (Premkumar et 

al., 2008). Има и данни за наличие на такава връзка – по-късната възраст при поява на 

болестта е асоциирана с повече увреди в интерпретация на лицев афект (Edwards et al., 

2002); погрешни интерпретации на лицев афект с давност на болестта (Premkumar et al., 

2008); с по-изразена хроничност на процеса и по-лошо разпознаване на афект (Kington 

et al., 2000; Kucharska-Pietura et al. 2005; Leung et al., 2011).  

Многобройни са изследванията за връзка на дефицитите в декодиране на лицева 

емоционална експресия и симптомите на шизофрения. Има автори, отричащи такава 

връзка (Muzekari, Bates, 1977; Novic et al., 1984; Cramer et al., 1989; Bellack et al., 1996; 

Wölwer et al., 1996
 
; Addington & Addington, 1998

 
; Kucharska-Pietura, Klimkowski, 2002

 
; 

Fullam, Dolan, 2006
 
; Premkumar et al., 2008

 
; Seiferth et al., 2009; Fiszdon, Johannesen, 

2010; Seubert et al., 2010; Green et al., 2011). Но различията в дизайн, методи и обекти за 

наблюдение са пречка за стабилни изводи в тази насока (Marwick, Hall, 2008).  В обзора 

на Trémeau, 2006, се намира липса на корелация на симптоми с дефицит в разпознаване 

на лицев афект при 18 проучвания (Kee et al., 1998). 

Повече са  публикациите, съобщаващи асоцииране на дефицит в декодиране на 

лицев афект при шизофрения с тежест на клинични симптоми – защото е налице връзка 

на болестта с уменията за социална перцепция (Bryson et al., 1997). Обзор на Trémeau, 

2006 намира корелация с позитивни симптоми при 3 проучвания (Leitman et al., 2005) и 

корелация с негативни симптоми при 10 проучвания (Kohler et al., 2003). В мета-анализ 

на 86 изследвания за периода 1970 – август 2007 г. (Kohler et al., 2010) се отбелязва, че 

повечето (Penn et al., 2000; Bryson et al.,1997; Kohler et al., 2000-2003; Mandal et al.,1999; 

Schneider et al., 1995), но не всички (Bellack et al., 1996; Salem et al., 1996) изследвания 

показват връзка между тежест на болестта и позитивни / негативни симптоми с умения 

за емоционална перцепция, които впоследствие могат да бъдат повлияни от хроничност 

на болестта (Mueser et al., 1996). По-тежките негативни симптоми по SANS и позитивни  

симптоми по SAPS съответстват на по-изразени увреди в емоционалната перцепция.  

Освен класическата дихотомия: позитивни и негативни симптоми, в контекста 

на клиничните феномени, когнитивните увреди са обект на интензивни изследвания – 

защото социалната когниция е важна за социалното поведение (Marwick, Hall, 2008; 

Couture et al., 2006). Някои автори твърдят, че идентификацията на лицева емоция няма 

предиктивна стойност за  когнитивните мерки (Cohen et al., 2006), обаче други считат, 

че такава връзка има (Addington et al., 2006; Poole et al., 2000).  

Интересна е и асоциацията на увредена обработка на информация за лицев афект 

при шизофрения с нарушена социална когниция и срив на социално функциониране.  
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Отбелязва се (Poole et al., 2000), че няма връзка между разпознаване на емоциии 

в лицеизраз и трудово функциониране, семейно функциониране и отношения с близки 

(Kee et al., 2003); с ниво на образование (Edwards et al., 2002; Leppänen et al., 2006). 

От друга страна, увреденото идентифициране на лицеви емоция е асоциирано с 

нарушени паралингвистични умения и с изпълнението на социални роли (Mueser et al., 

1996); с ниска социална компетентност, намалени интереси и лоша хигиена (Penn et al., 

1996); с увреди на уменията за разговаряне, като яснотата на речта е най-ярко засегната 

(Ihnen et al., 1998); с влошено качество на живот и интерперсонални взаимоотношения, 

нелепо поведение и нелеп външен вид (Poole et al., 2000); с упадък в комуникативност, 

в трудова заетост, публични изяви, външен вид и поведение (Hooker, Park,2002); с лошо 

трудово функциониране и умения за автономен живот (Kee et al., 2003); с понижаване 

на социалните умения и елементарните неврокогнитивни функции (Vaskin et al., 2008); 

негативна корелация с общо функциониране и справяне с работа (Hofer et al., 2009); по-

лошо функциониране по SFS (Pinkham et al., 2008) и по PSP при стабилни шизофренни 

пациенти (Pan et al., 2009); негативна корелация с общо функциониране и справяне с 

работа (Hofer et al., 2009); с по-ниско качество на живот (Brown, Cohen, 2010
 
); по-лошо 

справяне с ежедневни дейности, с нагласи за терапевтично съдействие и с качество на 

живот като цяло (Fiszdon, Johannesen, 2010). 

Тези нееднозначни данни и липсата на подобни изследванията у нас обосновава 

необходимостта от многоаспектни проучвания на дефицитите в декодиране на лицева 

емоционална експресия при шизофрения. 

 

В тази връзка, обект на настоящото изследване е съпоставката на дефицитите в 

декодиране на лицева емоционална експресия при пациенти с шизофрения и при здрави 

лица за контрола по отношение на точност на идентифициране на емоции в лицеизраз и 

време за извършване на оценката. Тази съпоставка е като цяло за всички емоции, както  

и при емоции с различна валентност. 

Обект на проучването е сравняване на дефицитите в декодиране на емоционална 

експресия в лицеизраз при мъже и жени с шизофрения, със сравняване на резултати по 

отношение на всички емоции като цяло, както и при различни по валентност емоции. 

Важен обект на проучването е анализ на асоциацията между тежест на дефицити 

в идентификация на лицева емоция с тежест на болестните увреди– при параметрите на 

боледуване, спрямо тежест на клиничните симптоми от различен вид и спрямо аспекти 

на социално функциониране, социална дезадаптация и компетентност в социални роли 

– а също и по отношение на качеството на живот на боледуващите. 

Посочените обекти на настоящото проучване определят нашите цели и задачи, а 

от там – избора на подходящи инструменти, както и на методологията и процедурите 

по проучването. 

Разбира се, обхватът и насоките на изследване са съобразени със спецификата на 

мястото на провеждането на проучването, както и с облика на изследвания контингент. 

 

Бихме обобщили – дефицитите в декодиране на лицева емоционална експресия 

при шизофрения не са екзотичен периферен феномен, а израз на комплексна увреда на 

боледуващия мозък, асоциирана с широк набор клинични прояви и симптоми, с форми 

на дезадаптивно поведение и инхибиране на ролевите умения. Което прави обосновани 

разработките по тази тема. 
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Цел и задачи  
 

Цел на проучването 
 

Целта на това проучване е следната:  

Да се изследва наличието на дефицит в идентифициране на лицева емоционална 

експресия при пациенти с шизофрения, в съпоставка с психично здрави контроли, и да 

се установи при пациентите с шизофрения връзка на точността на идентифициране и на 

времето за идентифициране на лицева емоционална експресия с пол на пациента, с пол 

и позиция на експонираното изображение, с тежест на клиничните увреди и изразеност 

на социалните дисфункции.   

 

Работна хипотеза  
 

Боледуващите от шизофрения имат по-изразен дефицит в идентифициране на 

лицева емоционална експресия в сравнение с психично здрави контроли по отношение 

точност на идентифициране на емоции в лицеизраз и по отношение време за справяне с 

идентифицирането на лицева емоционална експресия.  
 

При шизофрения е налице връзка между тежест на дефицита в идентифициране 

на лицева емоционална експресия и демографски характеристики, параметри на болест, 

тежест на клинични сиптоми и социални дисфункции при боледуващите, както и някои 

от характеристиките (пол и позиция) на експонираното изображение.   

 

Задачи на проучването 
 

За постигане на целта на проучването са поставени следните основни задачи: 
 

1. Да се сравни успеха в идентифициране на емоции в лицева експресия при лица с 

шизофрения в сравнение с психиатрично здрави лица. 

2. Да се сравни успеха в идентифициране при пациенти с шизофрения на различни 

по валентност емоции в лицева експресия. 

3. Да се сравни успеха в идентифициране при пациенти с шизофрения на различни 

по позиция на изображението емоции в лицева експресия. 

4. Да се сравни успеха в идентифициране при пациенти с шизофрения на различни 

по пол на изображението емоции в лицева експресия. 

5. Да се съпостави успеха в идентифициране на емоции в лицева експресия при 

пациенти с шизофрения с възраст и пол на оценяваните лица.  

6. Да се съпостави успеха в идентифициране на емоции в лицева експресия при 

пациенти с шизофрения с параметри на болестта – дебют, поява на диагноза, 

давност на болестта, епизоди и хоспитализации, мерки на принуда. 

7. Да се съпостави успеха в идентифициране на емоции в лицева експресия при 

пациенти с шизофрения с оценки за клинични симптоми и тежест на болестта.  

8. Да се съпостави успеха в идентифициране на емоции в лицева експресия при 

пациенти с шизофрения с оценки за социално функциониране и с качество на 

живот. 

9. Да се съпостави успеха в идентифициране на емоции в лицева експресия при 

пациенти с шизофрения с оценки за социална компетентност и реализация. 
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Методи на изследване 
 

Таргетна популация 
 

Първоначална стъпка при описанието на дефицитите в декодиране на лицева 

експресия е да се посочи конкретното събитие, което се описва. Което налага поява на 

критерий („златен стандарт“) за носителите на подлежащото за описване събитие. И 

следващата стъпка е определяне на „популацията от интерес“, осигуряваща извадка – 

достатъчна да осигури валидност на данните от описанието на тези дефицити.  

 

В настоящото проучване:  
 

1. Дефицитите в декодиране на лицева емоционална експресия са неуменията за 

идентифициране на лицева емоция в изображения от методиката AKDEF (Lundqvist D, 

Litton, JE; 1998) и удълженото време за справяне с идентифициране на изображение от 

тази методика. 
 

2. Критерий / „златен стандарт“ за посочване на носителите на тези дефицити са 

диагностичните критерии за шизофрения по DSM-IV (American Psychiatric Association; 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders  - DSM-IV; 1994). 
 

3. Популацията от интерес е съвокупност от боледуващи от шизофрения, които, 

в съпоставка с психиатрично здрави контроли, следва да са обект на изследване за ниво 

на умения в идентифициране на лицев афект според методиката AKDEF. 

 

Тази популация от интерес следва да е представена с репрезентативна извадка в 

адекватен размер от популацията боледуващи от шизофрения в страната, при спазване 

на няколко нееднопосочни помежду си изисквания. 
 

От една страна, извадката следва да съдържа случаи с шизофрения, които да са 

максимално сходни с тези от генералната съвокупност по своите социодемографски, 

клинични и поведенчески характеристики, за да бъде изследването валидно – защото 

ще се проведе спрямо лица, практически тъждествени с общата популация боледуващи. 
 

Освен това, понеже основна цел на изследването е описание на връзка между 

умения за идентифициране на лицева емоционална експресия и болестни симптоми, в 

репрезентативната извадка следва да се включат боледуващи от шизофрения с налични 

към момента на изследването симптоми – позитивни, на дезорганизация и негативни.  
 

От друга страна, тежестта на болестните изяви и поведенческите дисфункции 

при участниците в изследването не следва да бъде до степен, нарушаваща адекватното 

участие в процедурите по оценка на перцепцията на лицев емоционален афект – според 

изискванията на изследователската методика AKDEF.  
 

Същевременно, не следва да бъдат включвани боледуващи от шизофрения, при 

които са налице медицински и други обстоятелства, лишаващи ги от възможността за 

пълноценно участие в оценката на умения за идентифициране на лицеви емоции заради 

влиянието на тези фактори върху процедурите, предвидени от методиката AKDEF.    
   

Като израз на конкретизиране на посочените съображения, с цел осигуряване на 

репрезентативна извадка от боледуващи от шизофрения, позволяваща валидност на 

събраната информация, за нуждите на настоящото изследване са създадени критерии за 

участие (за включване и изключване), със следния обхват: 
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Критерии за включване  
 

Трябва да отговарят на следните изисквания: 
 

 Подписано информирано съгласие за участие – за да бъдат спазени изискванията 

на Хелзинкската конвенция за правата на човека,  отразени чрез ролята на ЛЕК 

към болницата, както и позитивна нагласа за сътрудничество по отношение на  

участие в изследването и предвидените процедури. 

 Боледуващите да бъдат с диагноза шизофрения по критериите на DSM-IV, въз 

основа на информация от наличната медицинска документация, аргументирано 

становище на лекуващия лекар и данни от полуструктурирано интервю – оценка 

за наличие на съответните диагностични критерии. 

 Възрастов диапазон от 18 до 60 години – защото при шизофрения за дефицит в 

декодиране на лицева експресия данните за ювенилна възраст са оскъдни, а при 

възрастни лица се появяват фактори, смущаващи умението за декодиране чрез 

механизми извън кличините изяви на шизофренната болест. 

 Клинично състояние на участниците с шизофрения – предполагащо болнично 

лечение, редовна адекватна антипсихотична терапия и престой от поне 14 дни до 

изследването в същата болница – за осигуряването на извадка, репрезентативна 

спрямо хоспитализираните пациенти с шизофрения в пореден епизод. 

 Наличие на клинично значими болестни симптоми (позитивни, негативни и на 

дезорганизация) към момента на изследване –  отчетени като поне „леки“ според  

PANSS, при съответна оценка за тежест на болестта – поне „лека“  според CGI, 

защото такава е, както посочихме, основната цел на това изследване. 

 Налице е десноръкост при всеки участващ в изследването пациент с шизофрения 

– оценена по Скалата на Edinburgh (Oldfield, 1971) – защото съществуват данни, 

че десноръките се различават от леворъките по умения за декодиране на емоции 

в лицеизраз, което е важно за хомогенността на репрезентативната извадка. 
 

 Конкретните критерии са следните: 
 

1. Информирано съгласие за участие в наблюдението. 

2. Диагноза ШИЗОФРЕНИЯ  според критериите на DSM – IV :  

3. Възраст от 18 до 60 години. 

4. Клинично състояние, предполагащо болнично лечение. 

5. Налице са поне 3 точки за поне две от рубриките по PANSS : 

- Р1 – налудности 

- Р3 – халюцинаторно повдение 

- Р5 – мегаломанни идеи 

- Р6 – подозрителност / идеи за преследване 

- G9 – необичайно мисловно съдържание. 

6. Налице са поне 3 точки за поне две от рубриките по PANSS : 

- N1 – притъпен афект 

- N2 – емоционална оттегленост 

- N3 – лош контакт 

- N4 – пасивно / апатично оттегляне 

- N6 – липса на спонтанност и провеждане на разговор 

7. Налице са поне 3 точки за поне две от рубриките по PANSS : 

- P2 – мисловна дезорганизация 

- N5 – нарушения в абстрактното мислене 

- N7 – стереотипно мислене 

- G13 – нарушения на волята 

- G15 – свръхангажираност 

8. Преценка за тежест на болестта по CGI е поне  3 –  “леко болен”. 

9. Получава редовна антипсихотична терапия – в клинично адекватни дози, по клинична преценка. 

10. Доминираща дясна ръка / десноръкост. 

11. Нагласа за съдействие по отношение на протокола – достатъчно надеждна по преценка на 
изследователя. 

12. Пореден епизод с престой от поне 14 дни в същата болница. 
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Критерии за изключване 
 

Трябва да отхвърлят наличието на следните състояния и обстоятелства: 
 

 Друго психично разстройство по DSM–IV, черепно-мозъчна травма, припадъци, 

умствена ретардация, органични увреди в когниция, скорошно ЕКТ – лечение, 

зависимост към алкохол / вещества, вкл. злоупотреба / интоксикация в предходни 

3 дни – заради нозологична чистота на репрезентативната извадка. 

 Наличие на тежко изразени психотични симптоми, значимо нарушаващи участие 

в оценката на умения за идентифициране на лицева експресия – поведението на 

участника е ангажирано дълбоко с психотични преживявания и отговорите на 

поставените задачи са очебиещо произволни и невалидни. 

 Наличие на тежко телесно заболяване, на значим опорно-двигателен дефицит,  на 

значими увреди в зрението / инвалидност при сензорен дефицит, фармакогенна 

акатизия в значима степен по скалата ESRS-А (Chouinard, Margolese, 2005), лошо 

разбиране на езика – за отстраняване на смущаващи участието фактори. 

 Наличие на нарушения на международните правила за добра клинична практика 

– например, участие на изследваното лице в друго клинично изпитване по време 

на настоящото изследване – защото такова нарушение е недопустимо от ЛЕК, а 

изследването е под контрола на тази институция. 
 

Конкретните критерии са следните: 
 

1. Друго психично разстройство по Axis І на DSM – IV. 

2. Данни за черепно-мозъчна травма в миналото. 

3. Данни за припадъци със загуба на съзнание в миналото – с изключение на фебрилни гърчове в 
ранна детска възраст. 

4. Данни за умствена изостаналост. 

5. Данни за друг органичен мозъчен синдром с увреда в когницията. 

6. Лечение с ЕКТ поне 8 седмици до началото на изследването. 

7. Коморбидна зависимост към алкохол / вещества по DSM – IV. 

8. Интоксикация с алкохол и / или психоактивни вещества –  поне 72 часа до началото на 
клиничното наблюдение. 

9. Данни за тежко декомпенсирало телесно заболяване, нарушаващо участие в изследването, по 
преценка на изследователя. 

10. Тежко изразени психотични симптоми – ако нарушават участие в изследването, по преценка на 
изследователя. 

11. Оценка за тежест на ЕПС според скалата ESRS-A : 

с оценка > 2 (лека) за обща преценка за паркинсонизъм, 

с оценка > 2 (лека) за обща преценка за дистония,  

с оценка > 2 (лека) за обща преценка за акатизия.  

12. Значима увреда в зрението, нарушаваща участие в протокола по отношение на изображения и 
текст, по преценка на изследователя. 

13. Продължително телесно заболяване, изискващо обгрижване. 

14. Инвалидност поради друг вид сензорен дефицит. 

15. Инвалидност поради опорно-двигателен дефицит. 

16. Разбира лошо езика на екипа и на информираното съгласие. 

17. Участие в друго клинично изследване. 

 

Що се отнася до контролните психиатрично здрави лица, за тях информираното 

съгласие е съвсем просто и критериите за включване / изключване – също, защото не се 

предвижда щателен подбор по множество показатели, тъй като основната цел на това 

изследване е съсредоточена само върху боледуващи (пациенти) с шизофрения. 

Все пак, ще отбележим, че от контролните лица се изисква възрастов диапазон 

както при пациентите (18 – 60 год.), десноръкост и добра нагласа за съдействие спрямо 

протокола, както и липса на настоящо /минало психиатрично (психотично) разстройство 

– за да се постигне валидна съпоставка между шизофренни пациенти и здрави контроли.  

А относно изключващите критерии за здрави контроли – те са същите както при 

шизофренните пациенти, с изключение на отпадане на оценките за акатизия по скалата 
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ESRS-A – за да се разчита на контролни лица без фактори, нарушаващи уменията им за 

идентифициране на лицева емоционална експресия. 
 

Подборът се извърши спрямо 200 пациенти, от които 20 отпаднаха поради липса 

на съответствие с критериите за включване / изключване, а 180 бяха одобрени и взеха 

участие в изследването. 
 

Контролна група  
 

За съпоставка на умения за декодиране на лицева емоционална експресия 

спрямо пациенти с шизофрения, съставена бе контролна група от 95 лица (68 жени и 27 

мъже) без клинични данни и анамнеза за значимо психично разстройство.  
 

Изследването бе одобрено от ЛЕК при Държавна психиатрична болница «Д-р 

Георги Кисъов» – Раднево и всички пациенти, предвидени за подбор за участие, и взели 

участие в изследването, подписаха Информирано съгласие за участие в изследването. 
 

Структура на изследването  
 

Процедури по изследването  
 

1. Подписване на информирано съгласие. 

2. Събиране на демографски данни. 

3. Оглед на медицинска документация и последващо интервю с лицето 

относно: 

клинични данни – минали телесни заболявания, психиатрична анамнеза, 

настоящ психиатричен епизод,  фармакотерапия през седмицата; 

психиатрична диагноза – диагноза шизофрения по DSM-IV, субтип 

шизофрения по DSM-IV, психиатрична коморбидност; 

социален статус – образование и обучение, квалификация и работа, 

издръжка и други приходи, финанси и битови условия, обръжение и 

домакинство, семеен статус и партньори, деца и близки родственици. 

4. Определяне на психиатрична диагноза и психиатрична коморбидност.   

5. Определяне пригодност за участие според посочените критерии за 

включване / изключване. 
 

Оценъчни методики  
 

1. Формуляр на Edinburgh за десноръкост (Oldfield, 1971). Предназначен е 

да отдели пациенти с десноръкост, понеже не се желае хемисферно 

контра-латерално влияние при идентифицирането на лицева експресия. 
 

2. Скала за екстрапирамидни симптоми – ESRS-A (Chouinard, Margolese, 

2005).  Предназначена е да отдели пациенти без значими 

екстрапирамидни симптоми, с оглед адекватно участие в изследването. 
 

3. Скала за позитивен и негативен синдром – PANSS (Kay et al. 1986). 

Основна клинична скала на изследването, представена чрез 

пентагоналния факторен модел на Wolthaus (Wolthaus et al. 2000). 
 

4. Скала за общо клинично впечатление – CGI-S, (Guy, 1976). Служи за 

отчитане тежестта на психичното разстройство (шизофрения) към 

времето на участие в изследването. 
 

5. Скала за социални дисфункции – SDF
 
. Създадена и  прилагана в ДПБ – 

Раднево, 2003
 
за измерване социалното функциониране на пациенти; има 

операционални дефиниции на показатели и степените им. 
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6. Скала DAS – сестринска преценка (WHO, 1988). Част от голям оценъчен 

инструмент на WHO; отразява в 9-те си показатели доверие на персонал 

към пациент въз основа на облика на неговото поведение.    
 

7. Оценка на социална компетентност – SCI. Отразява социален статус на 

пациент в ДПБ – Раднево, 2003, съставена на базата на Скала за социална 

компетентност на Zigler, Phillips, 1961 / Mueser et al., 1990. 
 

8. Качество на живот – EQ-5D (EQ-5D / WHO, EuroQoL group, 2009). 

Самооценъчно отразяване на нивото на качество на живот на лице с 

психиатрични разстройства към времето на провеждане на изследването. 
 

9. Лицеви емоционални изражения – AKDEF  (Lundqvist, Litton, 1998). 

Комплект от 42 черно-бели фотографии (16х12 см) в случаен порядък, на 

мъж и жена, в позициите: ляв полу-профил, десен полу-профил и фас–

позиция, изразяващи 7 вида емоции по типологията на Ekman, 1999. 
 

Изразяваните емоции са: веселие, страх, гняв, тъга, погнуса, учудване и 

неутрално изражение. Емоциите са представени в умерена степен на 

интензивност и са ретуширани за избягване на странични ефекти.  
 

  Извършват се следните видове оценки:  
 

A. Точност на разпознаване на показаното изображение (фиксиран избор). 

B. Време за разпознаване на показваното изображение (в секунди). 
 

Общи указания за провеждане на изследването 
 

Изследването се извършва в рамките на един работен ден. Преди процедурите по 

изследването чрез неструктуриран разговор с пациента, в рамките на около 10 минути, 

се дава възможност на пациента за спокойно и непринудено участие. 
 

Всички процедури и оценки се извършват строго в посочената последователност  

като най-напред се снема информирано съгласие за участие, сетне се събират данни от 

документация / интервю и на края – оценка на декодиране на лицева експресия. 
 

Изследването се провежда в присъствие на поемно лице / неутрален служител на 

ДПБ – Раднево, който улеснява създаването на атмосфера на спокойствие и доверие, с 

което се преодолява напрежението у пациента и се подобрява участието му. 
 

Статистически анализ    
 

В статистическата обработка на данните бяха използвани възможностите на 

статистическия пакети SPSS 9.0 за Windows: 
 

a. дисперсионен анализ (ANOVA); 

b. корелационен анализ – коефициенти : Kendall's tau_b ;  Spearman's rho. 

c. вариационен анализ – Paired Samples Test / t-тест на Student; 

d. непараметричен анализ – Wilcoxon Signed Ranks Test; 

e. непараметричен анализ – Mann Whitney Test. 
 

Получените резултати и данните за статистическата им верификация са отразени 

в пълния текст на дисертацията. В този автореферат са налице кратки таблици за данни 

и поясняващ текст, а подробни статистически таблици и коментари са налице в пълния 

текст на дисертацията, поради значителния им обем. 
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Резултати и обсъждане  
 

Декодиране на лицева експресия при пациенти с шизофрения и контроли 
 

Данните за успеха в декодиране на емоционална експресия в лицеизраз – като 

съпоставка на резултати при 180 хоспитализирани пациенти с параноидна шизофрения 

(90 жени и 90 мъже) спрямо 95 здрави контроли (68 жени и 27 мъже) са следните: 

Пациентите с шизофрения разпознават по-лошо базисните емоции в сравнение с 

контролната група – като цяло и поотделно за мъжки и женски изображения (Табл. 1) 

и предимството на здравите контроли е високо значимо (p < 0.001) при двете групи за 

почти всички позиции (ANOVA – One Way), но в по-малка степен за изражения на тъга 

и страх при женски изображения (p = 0.028 ; p = 0.015) и за веселие, в мъжки и женски 

изображения (p = 0.005, p = 0.022, p = 0.021). 
 

Табл. 1. Съпоставка на шизофрения и здрави контроли в декодиране на лицеви емоции (1,2,3) 
 

МЪЖЕ И ЖЕНИ ОБЩО   (1 ) НЕУТРАЛНО ВЕСЕЛИЕ СТРАХ ГНЯВ ТЪГА ПОГНУСА УЧУДВАНЕ ОБЩО 

0 – КОНТРОЛИ Mean 5,3263 5,9895 2,9579 4,1895 4,3368 4,6526 5,4737 32,9263 

 N 95 95 95 95 95 95 95 95 

 Std. Deviation 1,1890 ,1026 1,3831 1,6457 1,2684 1,4930 ,8973 4,7697 

1 – ПАЦИЕНТИ Mean 3,8444 5,8333 1,7444 2,8444 3,4167 3,1833 4,5611 25,6944 

 N 180 180 180 180 180 180 180 180 

 Std. Deviation 1,9543 ,5338 1,4803 1,8057 1,7105 2,0373 1,7342 7,1403 

ANOVA–one way / Sig.  ,000 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ  (2 ) НЕУТРАЛНО ВЕСЕЛИЕ СТРАХ ГНЯВ ТЪГА ПОГНУСА УЧУДВАНЕ ОБЩО 

0 – КОНТРОЛИ Mean 2,6105 2,9895 1,6947 2,4737 2,3053 2,3158 2,7579 17,1474 

 N 95 95 95 95 95 95 95 95 

 Std. Deviation ,7040 ,1026 ,9348 ,8854 ,8515 ,8904 ,5402 2,6855 

1 – ПАЦИЕНТИ Mean 1,8389 2,9111 1,0056 1,8000 1,6611 1,6111 2,3222 13,1500 

 N 180 180 180 180 180 180 180 180 

 Std. Deviation 1,0736 ,3222 ,9425 1,1207 1,0526 1,1305 1,0009 3,8411 

ANOVA–one way / Sig. ,000 ,022 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ  (3 ) НЕУТРАЛНО ВЕСЕЛИЕ СТРАХ ГНЯВ ТЪГА ПОГНУСА УЧУДВАНЕ ОБЩО 

0 – КОНТРОЛИ Mean 2,7158 3,0000 1,2632 1,7158 2,0316 2,3368 2,7158 15,7789 

 N 95 95 95 95 95 95 95 95 

 Std. Deviation ,6301 ,0000 ,8655 1,0585 ,7359 ,8704 ,5954 2,4676 

1 – ПАЦИЕНТИ Mean 2,0056 2,9222 1,0056 1,0444 1,7556 1,5722 2,2389 12,5444 

 N 180 180 180 180 180 180 180 180 

 Std. Deviation 1,1111 ,3250 ,9425 1,0293 ,9608 1,1819 ,9417 3,7197 

ANOVA–one way / Sig. ,000 ,021 ,028 ,000 ,015 ,000 ,000 ,000 

 

Съпоставка на уменията за идентифициране на лицева експресия при пациенти с 

шизофрения спрямо здрави контроли при всяка една от базисните емоции е извършена 

по параметрите: точност на разпознаване и време за отговор, при мъжки и при женски 

изображения в 6 позиции: ляв профил, десен профил и централна. 

Неутралното изражение е по-слабо разпознавано от шизофренните пациенти в 

сравнение със здрави контроли (Табл. 2) във високо значима степен (p < 0.001; = 0.001), 

а времето за отговор е значимо по-дълго  (p < 0.001; = 0.003), в по-лека степен за ляв и 

десен профил на женско изображение (p = 0.012 и p = 0.014). 
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Табл. 2. Съпоставка на шизофрения и здрави контроли в декодиране на неутрално изражение (1,2) 
 

(1) НЕУТРАЛНО–ТОЧНОСТ  
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – КОНТРОЛИ Mean ,8000 ,8947 ,9158 ,9053 ,8632 ,9474 

 Std. Deviation ,4021 ,3085 ,2792 ,2944 ,3455 ,2245 

1 – ПАЦИЕНТИ Mean ,5167 ,7167 ,6056 ,6500 ,6667 ,6889 

 Std. Deviation ,5011 ,4519 ,4901 ,4783 ,4727 ,4642 

ANOVA–one way / Sig. ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

 (2) НЕУТРАЛНО – ВРЕМЕ  
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – КОНТРОЛИ Mean 6,2047 2,7617 5,1632 3,9579 4,4526 2,8456 

 Std. Deviation 4,9429 1,8297 3,4716 3,4392 3,6814 1,5646 

1 – ПАЦИЕНТИ Mean 9,4291 4,8909 7,8979 7,3574 7,3649 5,7363 

 Std. Deviation 8,2634 4,0196 7,3100 12,0158 10,2035 5,8534 

ANOVA–one way / Sig. ,003 ,000 ,001 ,012 ,014 ,000 
 

Изражението на веселие е еднакво разпознавано при двете групи (Табл. 3), без 

значими разлики. Но при пациентите с шизофрения времето за отговор е по-дълго, с 

високо ниво на значимост и с малка амплитуда на вариране (от p < 0.001 до p = 0.006). 
 

Табл. 3. Съпоставка на шизофрения и здрави контроли в декодиране на изражение на веселие (1,2) 
 

 (1) ВЕСЕЛИЕ – ТОЧНОСТ  
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – КОНТРОЛИ Mean ,9895 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

 Std. Deviation ,1026 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 

1 – ПАЦИЕНТИ Mean ,9778 ,9667 ,9667 ,9778 ,9667 ,9778 

 Std. Deviation ,1478 ,1800 ,1800 ,1478 ,1800 ,1478 

ANOVA–one way / Sig. ,492 ,072 ,072 ,144 ,072 ,144 

 

(2) ВЕСЕЛИЕ – ВРЕМЕ       
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – КОНТРОЛИ Mean 2,1062 2,1880 2,3105 2,1924 1,8871 1,7797 

 Std. Deviation ,7082 1,1035 1,1447 ,7038 ,5168 ,5435 

1 – ПАЦИЕНТИ Mean 3,8347 4,1416 4,0358 3,7650 3,5798 4,0134 

 Std. Deviation 5,0220 6,5343 5,5455 3,7276 3,1113 7,8197 

ANOVA–one way / Sig. ,001 ,004 ,003 ,000 ,000 ,006 

 

Изражението на страх е значимо по-неточно при шизофрения (Табл.4) с висока 

степен (p < 0.001) при всички позиции, с изключение на ляв профил за женски образи. 

Времето за отговор е значимо по-кратко при здрави лица само за централна позиция на 

мъжко изображение (р = 0-009). 
 

Табл. 4. Съпоставка на шизофрения и здрави контроли в декодиране на изражение на страх (1,2) 
 

(1) СТРАХ – ТОЧНОСТ  
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – КОНТРОЛИ Mean ,5579 ,4211 ,7158 ,1684 ,4000 ,6947 

 Std. Deviation ,4993 ,4963 ,4534 ,3762 ,4925 ,4630 

1 – ПАЦИЕНТИ Mean ,3222 ,2389 ,4444 ,1333 ,1889 ,4167 

 Std. Deviation ,4686 ,4276 ,4983 ,3409 ,3925 ,4944 

ANOVA–one way / Sig. ,000 ,002 ,000 ,434 ,000 ,000 

 

(2) СТРАХ – ВРЕМЕ       
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – КОНТРОЛИ Mean 6,2615 5,9788 4,7519 6,2000 6,3105 7,4994 

 Std. Deviation 4,8347 3,9658 3,5778 4,9972 6,2587 5,6832 

1 – ПАЦИЕНТИ Mean 7,0379 6,3767 6,8529 5,8921 7,8871 10,6723 

 Std. Deviation 6,2568 8,2956 5,6415 4,6082 6,5438 13,7857 

ANOVA–one way / Sig. ,469 ,784 ,009 ,840 ,300 ,083 
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Изражението на гняв се разпознава значимо по-лошо при шизофрения (Табл. 5) 

във висока степен (p < 0.001), а в ляв профил при мъже и жени (p = 0.006 /  = 0.008). А 

времето за отговор при щизофрения е по-дълго при повечето позиции в твърде широк 

интервал (от р = 0.001 до р = 0.043), с изключение на ляв и десен профил на женски 

изображения; там значими разлики между двете групи не се наблюдават. 
 

Табл. 5. Съпоставка на шизофрения и здрави контроли в декодиране на изражение на гняв (1,2) 
 

 (1) ГНЯВ – ТОЧНОСТ  
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – КОНТРОЛИ Mean ,7789 ,9053 ,7895 ,5158 ,6316 ,5684 

 Std. Deviation ,4172 ,2944 ,4098 ,5024 ,4849 ,4979 

1 – ПАЦИЕНТИ Mean ,6167 ,6222 ,5611 ,3500 ,3611 ,3333 

 Std. Deviation ,4876 ,4862 ,4976 ,4783 ,4817 ,4727 

ANOVA–one way / Sig. ,006 ,000 ,000 ,008 ,000 ,000 

 

 (2) ГНЯВ – ВРЕМЕ       
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – КОНТРОЛИ Mean 4,9866 3,4486 4,9617 7,7820 5,1720 6,0461 

 Std. Deviation 3,7120 2,6243 3,7506 8,2867 6,5196 4,4856 

1 – ПАЦИЕНТИ Mean 6,6881 6,2582 6,5981 11,1254 5,9917 11,1045 

 Std. Deviation 6,5258 6,7996 5,5133 12,5039 4,4900 13,7532 

ANOVA–one way / Sig. ,043 ,000 ,028 ,109 ,412 ,011 

 

Изражението на тъга е разпознавано от пациенти с шизофрения като цяло по-

зле от здрави контроли (Табл. 6) с любопитно изключение – лице в централна позиция с 

тъга се разпознава по-добре от боледуващите отколкото от тези без психична болест, 

при това – в значима степен (p = 0.001). Все пак, при шизофрения дефицитът е значимо 

по-изразен (p < 0.001) при почти всички позиции и по-слабо (p = 0.018) при ляв профил 

на мъжко изражение. Времето за отговор е значимо по-дълго при шизофрения – при 

ляв профил за мъже и жени и десен профил за жени. 
 

Табл. 6. Съпоставка на шизофрения и здрави контроли в декодиране на изражение на тъга (1,2) 
 

(1) ТЪГА – ТОЧНОСТ  
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – КОНТРОЛИ Mean ,8211 ,6105 ,8737 ,8632 ,8211 ,3474 

 Std. Deviation ,3853 ,4902 ,3340 ,3455 ,3853 ,4787 

1 – ПАЦИЕНТИ Mean ,6889 ,3111 ,6611 ,6722 ,5278 ,5556 

 Std. Deviation ,4642 ,4642 ,4747 ,4707 ,5006 ,4983 

ANOVA–one way / Sig. ,018 ,000 ,000 ,001 ,000 ,001 

 

 (2) ТЪГА – ВРЕМЕ       
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – КОНТРОЛИ Mean 4,6899 8,0450 4,4006 4,3222 4,8540 7,7906 

 Std. Deviation 3,0124 7,6308 3,3060 2,8939 3,8993 8,1105 

1 – ПАЦИЕНТИ Mean 6,4083 10,8121 6,0456 7,2210 7,7272 8,2257 

 Std. Deviation 5,4535 10,4794 7,0820 7,3334 11,2871 12,8761 

ANOVA–one way / Sig. ,012 ,109 ,050 ,001 ,033 ,856 

 

Изражението на погнуса е идентифицирано по-зле от пациенти с шизофрения в 

сравнение със здравите контроли (Табл. 7), при това – с подчертано високо ниво на 

значимост (p < 0.001) в почти всички позиции и почти толкова изразено – в ляв профил 

на женско изображение (p =0.001). Също така, времето за отговор при изражение на 

погнуса е по-неблагоприятно при шизофрения с почти навсякъде проявена значимост – 

в широко вариращи граници(от (p = 0.008 до p = 0.042) и само при ляв профил на 

мъжко изражение значима разлика за време не се установява. 
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Табл. 7. Съпоставка на шизофрения и здрави контроли в декодиране на изражение на погнуса (1,2) 
 

(1) ПОГНУСА – ТОЧНОСТ  
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – КОНТРОЛИ Mean ,7895 ,8000 ,7263 ,7684 ,7789 ,7895 

 Std. Deviation ,4098 ,4021 ,4482 ,4241 ,4172 ,4098 

1 – ПАЦИЕНТИ Mean ,5500 ,5833 ,4778 ,5611 ,4667 ,5444 

 Std. Deviation ,4989 ,4944 ,5009 ,4976 ,5003 ,4994 

ANOVA–one way / Sig. ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

 

(2) ПОГНУСА – ВРЕМЕ       
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – КОНТРОЛИ Mean 5,7343 4,5830 3,7445 3,6186 4,7681 3,2568 

 Std. Deviation 4,5056 3,0600 2,4092 2,2670 4,5722 1,5242 

1 – ПАЦИЕНТИ Mean 6,6288 6,0210 5,8760 5,9753 7,6243 4,5893 

 Std. Deviation 5,8416 5,5474 6,9141 8,1675 9,8579 4,1205 

ANOVA–one way / Sig. ,273 ,042 ,016 ,018 ,024 ,008 

 

И на края, за изражението на учудване (Табл. 8) също се установява по-слабо 

справяне в идентификация при пациентите с шизофрения спрямо контроли, с висока 

степен на значимост в почти всички позиции (p < 0.001 – p = 0.010), но за десен профил 

на женско изражение значима разлика в разпознаване липсва. Времето за отговор при 

учудване обаче се оказва във всички позиции със значимо предимство при здравите 

контроли (от p < 0.001 за десен женски профил до p = 0.033 за мъжки десен профил). 
 

Табл. 8. Съпоставка на шизофрения и здрави контроли в декодиране на изражение на учудване (1,2) 
 

(1) УЧУДВАНЕ – ТОЧНОСТ  
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – КОНТРОЛИ Mean ,9158 ,8947 ,9474 ,9368 ,9158 ,8632 

 Std. Deviation ,2792 ,3085 ,2245 ,2445 ,2792 ,3455 

1 – ПАЦИЕНТИ Mean ,7611 ,7667 ,7944 ,7333 ,8389 ,6667 

 Std. Deviation ,4276 ,4241 ,4052 ,4435 ,3687 ,4727 

ANOVA–one way / Sig. ,002 ,010 ,001 ,000 ,076 ,000 

 

(2) УЧУДВАНЕ – ВРЕМЕ       
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – КОНТРОЛИ Mean 3,5943 4,0005 3,2397 3,6024 2,8218 4,8133 

 Std. Deviation 2,2234 3,5210 1,8981 2,1392 1,9055 3,7235 

1 – ПАЦИЕНТИ Mean 5,7577 5,8101 5,1266 5,8737 4,8973 7,8383 

 Std. Deviation 6,2497 7,6966 5,5316 6,7291 5,0161 9,5417 

ANOVA–one way / Sig. ,002 ,033 ,002 ,002 ,000 ,007 

 

Резултатите доказват, че при пациентите с шизофрения, в съпоставка със здрави 

контроли, е налице дефицит в декодиране на емоционална експресия в лицеизраз – при 

всички емоции и в почти всички позиции на експониране– за точно идентифициране на 

емоция, както и за време за поява на отговор. 

Полът на изображението не е значимо асоцииран с точност на идентифициране. 

Прави впечатление тенденция за разлика в разпознаване на различни по позиция 

изображения при отделните емоции. 

Нашите резултати са убедително сходни с данните от множество изследвания за 

дефицит в идентифициране на лицева емоционална експресия при шизофрения спрямо 

здрави лица. По-слабата точност на отговори при шизофренно болните, отбелязана още 

от Muzekari, Bates, 1977 и установена в нашите резултати, съответства на резултатите 

на Novic et al., 1984, Heimberg et al., 1992, Kerr, Neale, 1993, Hellewell et al., 1994 , Salem 

et al., 1996, Streit et al., 2001, Williams et al., 2004, Tomlinson et al., 2006, Carter, Neufeld, 
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2007, Kosmidis et al., 2007, Johnston et al., 2010, както и на други проучвания с еднакви 

или сходни данни за дефицит в идентифициране на лицеви емоции при шизофрения.   

Има данни при шизофрения (Spiegel et al, 1962 ;  Edwards et al., 2002), отричащи  

увреди в емоционална перцепция, но нашите резултати за намалена точност, както и за 

удължено време на отговор, подкрепят наличието на увреждания и са в съответствие с 

хипотезата за слабо визуално внимание към контекстова информация при шизофрения 

(Green et al., 2008) и оттам – към неточно оценка на образи в социален контекст, поради 

което включването на емоционално натоварени изображения е затруднено и е фактор за 

нарушена социална адаптация при шизофрения (Schneider et al., 2006
 
). Този процес е 

съпроводен от емпатиен дефицит в декодиране на емоции (Derntl et al., 2009) и с лошо 

справяне с емоционална прозодия (Bach et al., 2009), с което социалните дисфункции на 

шизофренните пациенти стават по-трайни и изразени.  

В подкрепа на нашите резултати са данните от обзорите върху лицева експресия 

при шизофрения – Mandal et al., 1998 (91 заглавия), Edwards et al., 2002
 
(71 проучвания), 

Trémeau, 2006, (74 проучвания; van der Gaag, Haenene, 1990; Habel et al., 2000; Kee et al., 

2004), Marwick, Hall, 2008 (54 публикации), посочващи при шизофрения по-лош успех 

в перцепция на лицева емоционална експресия, като увредата е умерена до тежка (Chan 

et al. 2010; мета-анализ на 28 проучвания).  

В тази насока, многократно повтарящата се находка за по-силно изразен дефицит 

в обработка на информация за лицев афект при шизофрения налага следния коментар –  

„Изглежда, дефицитът в разпознаването на емоции е същностен, и е неотменим дял от 

психопатологията при шизофрения, и този дефицит може да се интепретира или като 

всеобщ фактор на уязвимост, или като последица на социалното оттегляне и изолация” 

(Zuroff, Colussy, 1986). Но асоциацията на нарушено декодиране на лицева експресия с 

болестните феномени все още е неясна (de Caravalho Monteiro, 2012).  

Освен точността, времето за отговор е вторият важен параметър в изследването 

ни. Времето за отговор се оказва практически повсеместно по-дълго при пациентите с 

шизофрения, което е в съответствие с по-тежкия дефицит при разпознаване на емоции. 

В достъпната литература намерихме само две изследвания с подобни данни – на Lee et 

al., 2010 и на Carter, Neufeld, 2007, в които се отбелязва по-бавно и трудно справяне на 

пациентите с шизофрения – което съответства на получените от нас резултати. 

В достъпната литература почти няма коментари за евентулни различия в успеха 

при идентифициране на лицева емоция на различни по пол изображения – а ние имаме 

такива данни. Ще посочим само, че според Kohler et al., 2000, при шизофрения мъжете 

идентифицират женски и женски тъжни лица по-неточно от контролите; тази находка е 

сходна с по-слабата значимост на предимство на здрави контроли при женски образи на 

тъга, посочена в нашите данни. Sachs et al., 2004 съобщават повече грешки при женски 

весели лица, но ние нямаме данни с подобно съдържание.  

В изследването ни има данни за разлики между контроли и пациенти в успеха 

при идентифициране на изображения в зависимост от позицията на лицето – ляв / десен 

профил и централна позиция, но в достъпната литература не открихме изследвания с 

подобна тематика. Основната причина, според нас, се дължи на използваните методики  

с изображения единствено в централна позиция. Приложената от нас методика AKDEF 

(Lundqvist, D.; Litton, J. E.,1998) предлага избор от позиции – пълен ляв и десен профил, 

ляв и десен полу-профил и фас-позиция, от които ние приложихме полу-профил и фас- 

позиция. Единственото изследване с тази методика, до което получихме достъп, е на 

Larøi et al., 2003, но в него липсва съпоставка на дефицит в декодиране на лицев афект 

при шизофрения спрямо контроли според позиция на изображението. Посочено е само 

значимо по-слабо справяне на лица с шизофрения в сравнение със здравите контроли.  
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Декодиране на лицева експресия – разпознаване по валентност на емоции  
 

Подредбата при пациентите с шизофрения по успех в разпознаване сред отделни 

видове емоции (Табл. 9) е следната:  
 

Табл. 9. Съпоставка на точност в разпознаване на отделни видове лицеви емоции 
 

(1) ВИДОВЕ ЕМОЦИИ  НЕУТРАЛНО ВЕСЕЛИЕ СТРАХ ГНЯВ ТЪГА ПОГНУСА УЧУДВАНЕ 

ОБЩО Mean 3,8444 5,8333 1,7444 2,8444 3,4167 3,1833 4,5611 

 N = 180 Std. Deviation 1,9543 ,5338 1,4803 1,8057 1,7105 2,0373 1,7342 

Percent – patients  64,08 97,23 29,08 47,41 56,95 53,06 76,02 

Percent – controls   88,78 99,83 49,30 69,83 72,28 77,55 91,23 

 

Данните на анализ с Paired Samples Test (Табл.10) /Wilcoxon Ranks Test (Табл.11) 

показват следната подредба на точно разпознаване на отделните видове емоции:  
 

Табл. 10. Точност в разпознаване на отделни видове лицеви емоции според Paired Samples Test                                            
 

СЪОТНОШЕНИЯ НА РАЗЛИЧНИ ПО ВАЛЕНТНОСТ ЕМОЦИИ – Paired Samples Test                                           Sig. (2-tailed) 
ВЕСЕЛИЕ > УЧУДВАНЕ  > НЕУТРАЛНО  > ТЪГА  > ПОГНУСА  > ГНЯВ  > СТРАХ  ,,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

УЧУДВАНЕ  < ВЕСЕЛИЕ  > НЕУТРАЛНО  > ТЪГА > ПОГНУСА  > ГНЯВ  > СТРАХ  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

НЕУТРАЛНО < ВЕСЕЛИЕ  < УЧУДВАНЕ  > ТЪГА  > ПОГНУСА  > ГНЯВ  > СТРАХ  ,,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

ТЪГА  < ВЕСЕЛИЕ  < УЧУДВАНЕ < НЕУТРАЛНО  = ПОГНУСА  > ГНЯВ  > СТРАХ  ,,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

ГНЯВ  < ВЕСЕЛИЕ  < УЧУДВАНЕ  < НЕУТРАЛНО  < ТЪГА = ПОГНУСА  > СТРАХ  ,,000 ,000 ,000 ,000 ,051 ,000 

ПОГНУСА < ВЕСЕЛИЕ  < УЧУДВАНЕ  < НЕУТРАЛНО  = ТЪГА  = ГНЯВ  > СТРАХ  ,,000 ,000 ,000 ,180 ,000 ,000 

СТРАХ  < ВЕСЕЛИЕ  < УЧУДВАНЕ  < НЕУТРАЛНО < ТЪГА  < ПОГНУСА  < ГНЯВ ,,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

Табл. 11. Точност на разпознаване на отделни видове лицеви емоции по Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

НЕУТРАЛНО 
ВЕСЕЛИЕ - 

НЕУТРАЛНО 
СТРАХ – 

НЕУТРАЛНО 
ГНЯВ – 

НЕУТРАЛНО 
ТЪГА – 

НЕУТРАЛНО 
ПОГНУСА – 

НЕУТРАЛНО 
УЧУДВАНЕ - 
НЕУТРАЛНО 

Z -9,847 a -8,752 b -5,144 b -2,812 b -3,872 b -4,877 a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 

ВЕСЕЛИЕ 
ВЕСЕЛИЕ - 

НЕУТРАЛНО 
СТРАХ – 

ВЕСЕЛИЕ 
ГНЯВ – 

ВЕСЕЛИЕ 
ТЪГА – 

ВЕСЕЛИЕ 
ПОГНУСА – 

ВЕСЕЛИЕ 
УЧУДВАНЕ - 

ВЕСЕЛИЕ 

Z -9,847 b -11,592 b -11,111 b -10,858 b -10,778 b  -8,586 b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

СТРАХ 
СТРАХ - 

НЕУТРАЛНО 
СТРАХ – 

ВЕСЕЛИЕ 
ГНЯВ –  
СТРАХ 

ТЪГА –   
СТРАХ 

ПОГНУСА – 
СТРАХ 

УЧУДВАНЕ - 
СТРАХ 

Z -8,752 a -11,592 a -6,973 b -8,199 b -7,057 b -10,563 b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

ГНЯВ 
ГНЯВ - 

НЕУТРАЛНО 
ГНЯВ – 

ВЕСЕЛИЕ 
ГНЯВ –  
СТРАХ 

ТЪГА  –    
ГНЯВ 

ПОГНУСА – 
ГНЯВ 

УЧУДВАНЕ - 
ГНЯВ 

Z -5,144 a -11,111 a -6,973 b -3,511 b -1,877 b -8,627 b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,061 ,000 

ТЪГА 
ТЪГА - 

НЕУТРАЛНО 
ТЪГА – 

ВЕСЕЛИЕ 
ТЪГА  –  
СТРАХ 

ТЪГА  –    
ГНЯВ 

ПОГНУСА – 
ТЪГА 

УЧУДВАНЕ - 
ТЪГА 

Z -2,812 a -10,858 a -8,199 b -3,511 b -1,249 a -6,923 b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,005 ,000 ,000 ,000 ,212 ,000 

ПОГНУСА 
ПОГНУСА - 

НЕУТРАЛНО 
ПОГНУСА – 

ВЕСЕЛИЕ 
ПОГНУСА  –  

СТРАХ 
ПОГНУСА  –    

ГНЯВ 
ПОГНУСА – 

ТЪГА 
УЧУДВАНЕ - 

ПОГНУСА 

Z -3,872 a -10,778 a -7,057 b -1,877 b -1,249 a -7,970 b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,061 ,212 ,000 

УЧУДВАНЕ 
УЧУДВАНЕ- 

НЕУТРАЛНО 
УЧУДВАНЕ– 

ВЕСЕЛИЕ 
УЧУДВАНЕ  –  

СТРАХ 
УЧУДВАНЕ  –    

ГНЯВ 
УЧУДВАНЕ – 

ТЪГА 
УЧУДВАНЕ - 

ПОГНУСА 

Z -4,877 a -8,586 b -10,563 a -8,627 a -6,923 a -7,970 a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

a  Based on negative ranks.             b  Based on positive ranks.          c  Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Резултатите за точност в идентифициране на отделни лицеви емоции се оказа за 

веселие – 97,23%, учудване – 76,02%, тъга – 56,95 %,  погнуса – 53,06 %, гняв– 47,41 %, 

страх – 29,05 %, а неутрално изражение – 64,08 %. Между погнуса, тъга и гняв липсват  

значими различия в стойностите за идентифициране. 

Съпоставката на успеха в разпознаване на отделни емоции в лицеизраз според 

позиция на експонираното изображение (Табл. 12) показа някои разлики в точността на 

идентифициране, проверени с Paired Samples Test. При неутрално изражение десният 

профил значимо по-добре се разпознава от ляв профил (p < 0,001) и централна позиция 

(р = 0,020). При изражението на страх централната позиция се разпознава по-точно от 

двата профила при това изражение (p < 0,001). При изражение на тъга левият профил е 

разпознаван по-добре от десния профил (р = 0,017) и от централна позиция (p < 0,001). 

При изражението на учудване разпознаването на десен профил е по-успешно отколкото 

на левия профил (р = 0,033) и на централна позиция (р = 0,005).  
 

Табл. 12. Съпоставка на точност в разпознаване на емоции в различни позиции на експониране  
 

  НЕУТРАЛНО ВЕСЕЛИЕ СТРАХ ГНЯВ ТЪГА ПОГНУСА УЧУДВАНЕ 

ЛЯВ 
ПРОФИЛ 

Mean 
1,1667 1,9556 ,4556 ,9667 1,3611 1,1111 1,4944 

 Std. Deviation ,7875 ,2321 ,6193 ,7688 ,7531 ,8449 ,7437 

ДЕСЕН 
ПРОФИЛ 

Mean 
1,3833 1,9333 ,4278 ,9833 ,8389 1,0500 1,6056 

 Std. Deviation ,7930 ,2716 ,6166 ,7873 ,7561 ,8000 ,6727 

ЦЕНТРАЛНО Mean 1,2944 1,9444 ,8611 ,8944 1,2167 1,0222 1,4611 

 Std. Deviation ,7746 ,2297 ,7457 ,7659 ,7344 ,8185 ,6880 

 

Paired Samples Test / Sig. (2-tailed) 
 

ЛЯВ ПРОФИЛ – ДЕСЕН ПРОФИЛ ,000 ,319 ,598 ,788 ,000 ,302 ,033 

ЛЯВ ПРОФИЛ – ЦЕНТРАЛНО  ,020 ,618 ,000 ,234 ,017 ,145 ,519 

ДЕСЕН ПРОФИЛ - ЦЕНТРАЛНО ,127 ,594 ,000 ,180 ,000 ,639 ,005 
 

Общо за всички емоции (Табл.13) има тенденция за най-точно разпознаване на 

централна позиция, в  значим размер по Paired Samples Test за мъжки образи (р = 0,005) 

и за мъжки и женски образи заедно (р = 0,003). Значимо по-успешно се разпознава ляв 

профил спрямо десен профил при мъжки изображения за всички емоции (р = 0,033). 
 

Табл. 13. Анализ на съпоставка в разпознаване на групи лицеви емоции в отделни позиции 
 

 МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ВСИЧКИ 

ЕМОЦИИ 
ЛЯВ        

ПРОФИЛ 
ДЕСЕН  

ПРОФИЛ 
ЦЕНТРАЛНА  

ПОЗИЦИЯ 
ЛЯВ        

ПРОФИЛ 
ДЕСЕН  

ПРОФИЛ 
ЦЕНТРАЛНА 

ПОЗИЦИЯ 
ЛЯВ        

ПРОФИЛ 
ДЕСЕН  

ПРОФИЛ 
ЦЕНТРАЛНА 

ПОЗИЦИЯ 

            
Mean 

4,4333 4,2056 4,5111 4,0778 4,0167 4,1833 8,5111 8,2222 8,6944 

Std. Deviation 1,5175 1,4787 1,5263 1,4702 1,3842 1,4627 2,6918 2,4892 2,6512 
 

Paired Samples Test / Sig. (2-tailed) 
 

РАЗЛИЧНИ  
ВИДОВЕ 
ПОЗИЦИИ 

ЛЯВ ПРОФИЛ – ДЕСЕН ПРОФИЛ ,033 ЛЯВ ПРОФИЛ – ДЕСЕН ПРОФИЛ ,537 ЛЯВ ПРОФИЛ – ДЕСЕН ПРОФИЛ ,062 

ЛЯВ ПРОФИЛ – ЦЕНТРАЛНО  ,414 ЛЯВ ПРОФИЛ – ЦЕНТРАЛНО  ,290 ЛЯВ ПРОФИЛ – ЦЕНТРАЛНО  ,185 

ДЕСЕН ПРОФИЛ – ЦЕНТРАЛНО  ,005 ДЕСЕН ПРОФИЛ – ЦЕНТРАЛНО  ,104 ДЕСЕН ПРОФИЛ – ЦЕНТРАЛНО  ,003 

 

По отношение роля на пола на експонираното изображение (Табл.14) за успех в 

идентифициране на лицева експресия, според Paired Samples Test, значимо по-добре се 

разпознава неутралното изражение в женски образ (р = 0,023) и изражението на гняв в 

мъжки образ (p < 0,001), и като цяло – при мъжките изображения (р = 0,001). 
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Табл. 14. Съпоставка на точност в разпознаване на емоции в различни по пол изображения  
 

ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  НЕУТРАЛНО ВЕСЕЛИЕ СТРАХ ГНЯВ ТЪГА ПОГНУСА УЧУДВАНЕ ОБЩО 

МЪЖКИ 
ОБРАЗИ 

Mean 1,8389 2,9111 1,0056 1,8000 1,6611 1,6111 2,3222 13,1500 

 Std. Deviation 1,0736 ,3222 ,9425 1,1207 1,0526 1,1305 1,0009 3,8411 

ЖЕНСКИ 
ОБРАЗИ 

Mean 2,0056 2,9222 1,0056 1,0444 1,7556 1,5722 2,2389 12,5444 

 Std. Deviation 1,1111 ,3250 ,9425 1,0293 ,9608 1,1819 ,9417 3,7197 
 

Paired Samples Test / Sig. (2-tailed) 
 

МЪЖКИ /  ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ,023 ,684 NA ,000 ,236 ,634 ,204 ,001 

 

 Нашите резултати са в съответствие с наличните литературни данни. Например, 

още Daugherty et al., 1974 установяват, че при  шизофрения изражението на щастие се 

идентифицира по-добре от негативните емоции срам или погнуса, а Gottheil et al., 1976 

забелязват, че шизофренните пациенти се справят по-зле с афекта на гняв, на тъга и на 

страх. Kohler et al., 2003 посочват по-лошо справяне при емоциите на страх, погнуса и 

неутрален израз, което съответства на нашите резултати. Подобни са и резултатите на 

Strauss et al., 2010, за по-неточна обработка на лица с позитивна емоция от негативна 

емоция при шизофрения. В тази насока са и данните на Linden et al., 2010 – за по-лошо 

справяне с изражение на гняв от неутрални и весели изражения; както и данните на 

Norton et al.,2009 за изражение на страх спрямо веселие. Такива са и нашите резултати. 

По данни на Williams et al., 2004, точността в идентифициране на емоции не е в 

полза на пациентите с шизофрения (за страх 57%, а за неутрални – 65%) в сравнение с 

контролните лица (за страх 78%, неутрални – 83%). По наши данни, разпознаването на 

страх за шизофрения е 29% , а за неутрални – 64%, в сравнение с контролите – за страх 

е 49%, неутрални – 89%. Разликата е голяма, особено за пациентите с шизофрения, и се 

дължи вероятно на нееднакви ползвани методики и на съществено по-малката давност 

на болестта : средно 4,1 год. срешу 21,0 год. за нашите пациенти. 

Според Bediou et al., 2005, пациентите с ремитираща шизофрения спрямо здрави 

лица имат специфичен дефицит в разпознаване на лицев афект на тъга и гняв, но не и 

на веселие, погнуса и страх – което допуска специфичност на дефицита при различните 

емоци. Авторите откриват за успешна идентификация значими разлики спрямо здрави 

контроли само при тъга (55% / 71%) и гняв (54% / 81%) – за разлика от нашите данни, 

със значими разлики при всички емоции. Освен това, техните пациенти са с по-малка 

давност на болестта (средно 11 год.) и по-леки клинични симптоми. Следователно, ние 

не можем да се съгласим въз основа на нашите резултати, с наличието на избирателен 

дефицит за тъга / гняв и друг – за останалите негативни емоции. 

Интересни са резултатите на Kucharska-Pietura et al., 2005. Посочва се значимо 

по-неточно справяне при шизофрения за всички базисни емоции, както е и при нашите 

резултати. Обаче при техните пациенти (разделени на остри и хронични случаи) нивото 

на успех е по-високо при острите състояния и при контролите – в сравнение с нашите 

резултати. Впечатляващи са находките при хроничните им пациенти спрямо нашите 

резултати – за тъга (36% / 57%), погнуса (18% / 53%), веселие (60% / 97%) и учудване  

(58% / 76%), в наша полза, но за страх (44% / 29%) в тяхна полза. Все пак, позитивните 

емоции са по-добре разпознавани от негативните, както е при нашите резултати.  

Такива  съществени различия при различни по валентността си емоции в двете 

проучвания не могат да се обяснят само с различия в методиките или в контингента. 

Възможно е тук да се касае и за транскултурални разлики между полската и българска 

популация (Russell, 1991; 1994), което е интересна област на нови изследвания. 
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В рамките на изследване за погрешно приписване на емоции – на Leppänen et al., 

2006, установява се по-лошо идентифициране на гняв спрямо веселие при пациенти с 

шизофрения, а Premkumar et al., 2008 посочват по-неточно идентифициране на страх и 

на гняв спрямо веселие и неутрално изражение. Tsoi et al., 2008
 
добавят, че при страх и 

тъга разпознаваемостта е по-лоша, и вероятността от мис-идентификация е по-висока. 

Нашите данни са в съответствие с резултатите на трите изследвания. 

Резултатите ни са в съгласие с данни на Lee et al., 2010 за по-лошо справяне при 

шизофрения с идентификация на тъга, страх и гняв спрямо веселие и учудване, но при 

това изследване, за разлика от нашите данни, налице е значимо различие с контролите 

само при споменатите три негативни емоции.  

Най-чести са изследванията за дефицит в декодиране на емоция на страх заради 

ролята на амигдала в обработката на свързана със страх информация. Например, Henry 

et al., 2010 отбелязват, че при шизофрения перцепцията за свързани със страх стимули е 

диспропорционално по-силно увредена и пациенти с шизофрения по-лошо разпознават 

страх в лицеизраз, както и свързани със страх /заплаха ситуации. Според нашите данни, 

в съгласие с тази находка, страхът е най-слабо и неточно разпознаваната емоция.  

Larøi et al., 2010
 
и Lee et al., 2010 също сочат по-слаба разпознаваемост на страх 

спрямо други емоции и тук е добре да напомним, че според Morris et al., 2009, очният 

контакт е особено важен за разпознаване изражения на страх, а болните от шизофрения 

избягват да се вглеждат във важни лицеви зони и особено – в очите, а според Lee et al., 

2011, при шизофрения се разчита предимно на устата за разпознаване на страх, както и 

на веселие, и не се използва информация за очите при идентифицирането на изражения 

на страх. 

Учудващи и в различие от нашите резултати са данните на Johnston et al., 2010
 
за 

по-точно идентифициране емоция на страх в сравнение с емоция на удивление. 

Любопитни са установените от нас находки за значимо по-добро разпознаване 

на неутрално изражение в женски образ, по-добро разпознаване на гняв в мъжки образ, 

както и по-добро разпознаване на емоции като цяло при мъжките изображения. В тази 

насока са изследванията на Kohler et al., 2000 при мъже с шизофрения за по-неточното 

идентифициране спрямо контроли на женски и женски тъжни лица, и за съобщените от 

Sachs et al., 2004 повече грешки на шизофренните пациенти при женски весели лица. 

Но изследванията в тази област са крайно нееднородни по дизайн, методи и популация 

(Mandal et al., 1998, Edwards et al., 2002, Trémeau, 2006), и затова нашите съпоставките и 

изводите за нееднакво разпознаване на мъжки спрямо женски изображения следва да са 

съвсем предпазливи.  

Любопитни са и резултатите ни, съпоставящи успеха в разпознаване на емоции в 

лицеизраз според позицията на експонираното изображение – при неутрално изражение 

десният профил се разпознава значимо най-добре; при изражение на страх значимо най-

добре се разпознава централна позиция; при изражение на тъга значимо най-добре се 

разпознава левият профил, а при изражение на учудване десният профил се разпознава 

значимо най-добре. Като цяло, при мъжките изображения ляв профил се разпознава по-

успешно спрямо десен профил, а при всички изображения – мъжки и женски, общо за 

всички базисни емоции най-точно се  разпознава централна позиция. 

В тази насока обаче, съпоставка с други изследвания не можем да направим – 

повечето автори са ползвали методики с лицеви образи само във фас-позиция, а само в 

проучването на Larøi et al., 2010 е приложена методиката АKDEF, съдържаща набор от 

образи в различни позиции (ляв и десен профил, фас-позиция), но авторите не посочват 

резултати, свързани с тези позиции и съобщават само за по-малко грешки при лицевите 

изображения на веселие и учудване, 
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Декодиране на лицева експресия – сравняване по пол на пациента  

 

Съпоставката на точност и бързина при идентифициране на лицева емоционална 

експресия от пациенти с шизофрения – мъже и жени, показва любопитни особености 

при анализа на резултатите според пола на изследваните лица за отделни изображения 

на емоции. Според данни от ANOVA – one way, нашите резултати за различия по пол 

при различни по валентността си емоции, са следните: 

Неутралното изражение, в съпоставките за точност и време на разпознаване, не 

показва значими разлики по пол (Табл. 15) въпреки тенденция за по-малка точност при 

идентифициране за мъжете с шизофрения и особено – за по-дълго време на отговор при 

мъжете, в сравнение с жените с шизофрения. 
 

Табл. 15. Съпоставка на точност в разпознаване на неутрално изражение по пол на пациента (1,2) 
 

(1) НЕУТРАЛНО–ТОЧНОСТ  
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – ЖЕНИ Mean ,4889 ,7444 ,6222 ,6778 ,6667 ,7111 

 Std. Deviation ,5027 ,4386 ,4875 ,4699 ,4740 ,4558 

1 – МЪЖЕ Mean ,5444 ,6889 ,5889 ,6222 ,6667 ,6667 

 Std. Deviation ,5008 ,4655 ,4948 ,4875 ,4740 ,4740 

ANOVA–one way / Sig. ,459 ,411 ,649 ,437 1,000 ,522 

 

(2) НЕУТРАЛНО – ВРЕМЕ  
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – ЖЕНИ Mean 7,6664 4,8600 7,6227 6,3600 5,8030 5,5848 

 Std. Deviation 5,2839 3,8558 6,0247 4,7204 4,1101 5,8537 

1 – МЪЖЕ Mean 11,0120 4,9244 8,1887 8,4439 8,9268 5,8978 

 Std. Deviation 10,0230 4,2209 8,5102 16,6703 13,7161 5,8983 

ANOVA–one way / Sig. ,051 ,928 ,688 ,351 ,094 ,767 

 

Изражението на веселие в съпоставка за точност (Табл. 16) е с явно предимство 

за жени при женско изображение / всички позиции (р = 0,043 за ляв профил; р = 0,013 

за десен профил и р = 0,043 за централна позиция). Обаче времето за идентифициране е 

значимо по-дълго при мъжете с шизофрения спрямо мъжко изображение в централна 

позиция (р = 0,027). 
 

Табл. 16. Съпоставка на точност в разпознаване на изражение на веселие по пол на пациента (1, 2) 
 

 (1) ВЕСЕЛИЕ–ТОЧНОСТ  
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – ЖЕНИ Mean ,9778 ,9778 ,9667 1,0000 1,0000 1,0000 

 Std. Deviation ,1482 ,1482 ,1805 ,0000 ,0000 ,0000 

1 – МЪЖЕ Mean ,9778 ,9556 ,9667 ,9556 ,9333 ,9556 

 Std. Deviation ,1482 ,2072 ,1805 ,2072 ,2508 ,2072 

ANOVA–one way / Sig. 1,000 ,409 1,000 ,043 ,013 ,043 

 

(2) ВЕСЕЛИЕ – ВРЕМЕ  
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – ЖЕНИ Mean 3,3209 3,7130 3,1079 3,3747 3,5430 3,2711 

 Std. Deviation 2,7788 5,8531 2,4464 3,0804 2,9401 4,3071 

1 – МЪЖЕ Mean 4,3426 4,5802 4,9637 4,1735 3,6193 4,7901 

 Std. Deviation 6,5026 7,1730 7,3577 4,2827 3,3022 10,2603 

ANOVA–one way / Sig. ,179 ,383 ,027 ,156 ,872 ,199 

 

Изражението на страх, въпреки тенденцията към по-успешно представяне на 

жените както по отношение на точност, така и спрямо времето за отговор (Табл. 17), не 

позволява посочване на значими различия по пол според резултатите при съпоставката 

на жени и мъже с шизофрения. 
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Табл. 17. Съпоставка на точност в разпознаване на изражение на страх по пол на пациента (1, 2) 
 
 

 (1) СТРАХ–ТОЧНОСТ  
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – ЖЕНИ Mean ,2778 ,2444 ,4111 ,1667 ,2000 ,4667 

 Std. Deviation ,4504 ,4322 ,4948 ,3748 ,4022 ,5017 

1 – МЪЖЕ Mean ,3667 ,2333 ,4778 1,000E-01 ,1778 ,3667 

 Std. Deviation ,4846 ,4253 ,5023 ,3017 ,3845 ,4846 

ANOVA–one way / Sig. ,204 ,862 ,371 ,190 ,705 ,176 

 

(2) СТРАХ – ВРЕМЕ  
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – ЖЕНИ Mean 6,3096 5,7682 6,0400 6,6427 6,9272 9,2983 

 Std. Deviation 4,2432 3,6711 3,9472 5,1426 4,0388 10,7637 

1 – МЪЖЕ Mean 7,5897 7,0143 7,5523 4,6411 8,9669 12,4209 

 Std. Deviation 7,4498 11,3811 6,7399 3,4573 8,5657 16,8939 

ANOVA–one way / Sig. ,445 ,628 ,234 ,313 ,372 ,334 

 

Изражението на гняв също не показва данни за значимо предимство на жените 

в успех по разпознаване и бързина на отговор (Табл. 18), въпреки че в някои  позиции е 

налице тенденция за по-добро справяне при жените. 
 

Табл. 18. Съпоставка на точност в разпознаване на изражение на гняв по пол на пациента (1, 2) 
 

(1) ГНЯВ–ТОЧНОСТ  
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – ЖЕНИ Mean ,5778 ,6333 ,5667 ,3778 ,3333 ,3222 

 Std. Deviation ,4967 ,4846 ,4983 ,4875 ,4740 ,4699 

1 – МЪЖЕ Mean ,6556 ,6111 ,5556 ,3222 ,3889 ,3444 

 Std. Deviation ,4778 ,4902 ,4997 ,4699 ,4902 ,4778 

ANOVA–one way / Sig. ,286 ,760 ,881 ,437 ,441 ,753 

 

 (2) ГНЯВ – ВРЕМЕ  
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – ЖЕНИ Mean 5,4119 6,6128 7,0449 10,8138 6,2140 9,3824 

 Std. Deviation 5,4077 7,4549 6,6815 9,9862 4,6981 8,0262 

1 – МЪЖЕ Mean 7,8129 5,8907 6,1424 11,4907 5,8011 12,7155 

 Std. Deviation 7,2322 6,0937 4,0077 15,1131 4,3635 17,5020 

ANOVA–one way / Sig. ,053 ,577 ,414 ,832 ,715 ,353 

 

Изражението на тъга дава относително сходни резултати в съпоставката по пол 

(Табл. 19), като само при ляв профил на мъжко изображение се установява по-успешно 

разпознаване (р = 0,024) при жените с шизофрения. 
 

Табл. 19. Съпоставка на точност в разпознаване на изражение на тъга по пол на пациента (1, 2) 
 

(1) ТЪГА–ТОЧНОСТ  
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – ЖЕНИ Mean ,7667 ,3333 ,6556 ,6778 ,6000 ,5778 

 Std. Deviation ,4253 ,4740 ,4778 ,4699 ,4926 ,4967 

1 – МЪЖЕ Mean ,6111 ,2889 ,6667 ,6667 ,4556 ,5333 

 Std. Deviation ,4902 ,4558 ,4740 ,4740 ,5008 ,5017 

ANOVA–one way / Sig. ,024 ,522 ,876 ,875 ,053 ,551 

 

(2) ТЪГА – ВРЕМЕ  
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – ЖЕНИ Mean 5,9336 8,4300 5,8681 6,6374 6,7054 8,3854 

 Std. Deviation 4,0733 7,4436 5,9136 5,7383 4,5384 13,5289 

1 – МЪЖЕ Mean 7,0038 13,5608 6,2202 7,8143 9,0729 8,0527 

 Std. Deviation 6,7971 12,7539 8,1160 8,6709 16,3960 12,2702 

ANOVA–one way / Sig. ,279 ,067 ,788 ,380 ,314 ,898 
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Изражението на погнуса (Табл. 20) освен тенденция към по-добро представяне 

при жени, показва значимо по-добра точност в разпознаване за десен профил на женско 

изображение (р = 0,037) при пациентките – жени спрямо мъжете. 
 

Табл. 20. Съпоставка на точност в разпознаване на изражение на погнуса по пол на пациента (1, 2) 
 

 (1) ПОГНУСА–ТОЧНОСТ  
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – ЖЕНИ Mean ,5556 ,6000 ,4667 ,6111 ,5444 ,5889 

 Std. Deviation ,4997 ,4926 ,5017 ,4902 ,5008 ,4948 

1 – МЪЖЕ Mean ,5444 ,5667 ,4889 ,5111 ,3889 ,5000 

 Std. Deviation ,5008 ,4983 ,5027 ,5027 ,4902 ,5028 

ANOVA–one way / Sig. ,882 ,652 ,767 ,178 ,037 ,234 

 

(2) ПОГНУСА – ВРЕМЕ  
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – ЖЕНИ Mean 5,8402 5,8196 4,7598 5,4044 5,8551 4,5353 

 Std. Deviation 5,2623 5,3748 3,3508 4,9732 5,1290 4,0078 

1 – МЪЖЕ Mean 7,4335 6,2341 6,9416 6,6580 10,1011 4,6529 

 Std. Deviation 6,3320 5,7705 9,0230 10,8483 13,7573 4,2942 

ANOVA–one way / Sig. ,176 ,704 ,145 ,445 ,051 ,889 

 

Изражението на учудване (Табл. 21) също има тенденция за по-добър успех на 

шизофренните жени, като за десен профил на мъжко изображение точността е по-добра 

(р = 0,035) и за централна позиция на женскоизображение – по-бърз отговор (р = 0,041). 
 

Табл. 21. Съпоставка на точност в разпознаване на изражение на учудване по пол на пациента (1, 2) 
 

(1) УЧУДВАНЕ–ТОЧНОСТ  
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – ЖЕНИ Mean ,7778 ,8333 ,8333 ,7889 ,8889 ,6333 

 Std. Deviation ,4181 ,3748 ,3748 ,4104 ,3160 ,4846 

1 – МЪЖЕ Mean ,7444 ,7000 ,7556 ,6778 ,7889 ,7000 

 Std. Deviation ,4386 ,4608 ,4322 ,4699 ,4104 ,4608 

ANOVA–one way / Sig. ,602 ,035 ,189 ,093 ,069 ,346 

 

(2) УЧУДВАНЕ – ВРЕМЕ  
МЪЖ  

ЛЯВ ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

МЪЖ  

ЦЕНТРАЛНО  

ЖЕНА 

ЛЯВ ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ДЕСЕН ПРОФИЛ 

ЖЕНА 

ЦЕНТРАЛНО  

0 – ЖЕНИ Mean 4,7680 5,1228 4,5699 5,4159 4,3666 5,9728 

 Std. Deviation 3,8900 5,0136 3,5073 4,6189 3,5249 5,0706 

1 – МЪЖЕ Mean 6,7918 6,6283 5,7406 6,4066 5,4952 9,5262 

 Std. Deviation 7,9083 9,9821 7,1088 8,5696 6,2617 12,0595 

ANOVA–one way / Sig. ,058 ,254 ,207 ,401 ,168 ,041 

 

Анализът на обобщените данни за точност в разпознаване на лицева емоция за 

мъжки и женски изображения във всяка от позициите (Табл. 22) според ANOVA, дава 

предимство на шизофренните жени за ляв и десен профил при женски изображения (р = 

0,042; р = 0,035). Според Mann Whitney Test има значима стойност (Asymp. Sig. = 0,049) 

за по-добър успех на жени с шизофрения само десен профил на женско изображение. 
 

Табл. 22. Съпоставка на точност в разпознаване по пол на пациента общо за всички емоции 
 

 ВСИЧКИ ЕМОЦИИ 
МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ЛЯВ    
ПРОФИЛ 

ДЕСЕН 
ПРОФИЛ 

ФАС - 
ЦЕНТРАЛНО 

ЛЯВ    
ПРОФИЛ 

ДЕСЕН 
ПРОФИЛ 

ФАС - 
ЦЕНТРАЛНО 

ЛЯВ    
ПРОФИЛ 

ДЕСЕН 
ПРОФИЛ 

ФАС - 
ЦЕНТРАЛНО 

0 – 

ЖЕНИ 
Mean 4,4222 4,3667 4,5222 4,3000 4,2333 4,3000 8,7222 8,6000 8,8222 

 Std. Deviation 1,5286 1,3857 1,6092 1,3193 1,3579 1,3612 2,5966 2,3882 2,5903 

1 – 

МЪЖЕ 
Mean 4,4444 4,0444 4,5000 3,8556 3,8000 4,0667 8,3000 7,8444 8,5667 

 Std. Deviation 1,5148 1,5572 1,4476 1,5833 1,3837 1,5564 2,7822 2,5436 2,7193 

ANOVA–one way / Sig. ,922 ,144 ,923 042 ,035 ,286 ,294 ,041 ,519 
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ВСИЧКИ ЕМОЦИИ 
МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ЛЯВ    
ПРОФИЛ 

ДЕСЕН 
ПРОФИЛ 

ФАС - 
ЦЕНТРАЛНО 

ЛЯВ    
ПРОФИЛ 

ДЕСЕН 
ПРОФИЛ 

ФАС - 
ЦЕНТРАЛНО 

ЛЯВ    
ПРОФИЛ 

ДЕСЕН 
ПРОФИЛ 

ФАС - 
ЦЕНТРАЛНО 

Mann-Whitney U 4011,000 3628,000 3934,000 3513,000 3382,000 3733,000 3777,000 3431,000 3794,500 

Wilcoxon W 8106,000 7723,000 8029,000 7608,000 7477,000 7828,000 7872,000 7526,000 7889,500 

Z -,114 -1,235 -,339 -1,569 -1,965 -,927 -,786 -1,786 -,736 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,909 ,217 ,734 ,117 ,049 ,354 ,432 ,074 ,462 

 

Анализът на обобщените по позиция на изображението данни за всяка една от 

емоциите в мъжко изображение (Табл. 23) не показва значими разлики при пациентите 

с шизофрения по пол. При женски изображения обаче има значимо по-висока точност в 

разпознаване на лицева емоция на веселие при пациентките – жени (р = 0,001). 
 

Табл. 23. Съпоставка на точност в разпознаване по пол на пациента (1, 2) 
 

(1) МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ  
МЪЖ – 

НЕУТРАЛНО 
МЪЖ –   

ВЕСЕЛИЕ 
МЪЖ –         
СТРАХ 

МЪЖ –           
ГНЯВ 

МЪЖ –           
ТЪГА 

МЪЖ –   
ПОГНУСА 

МЪЖ –  
УЧУДВАНЕ 

0 – ЖЕНИ  Mean 1,8556 2,9222 ,9333 1,7778 1,7556 1,6222 2,4444 

 Std. Deviation 1,0338 ,3428 ,9094 1,1296 1,1048 1,1075 ,9132 

1 – МЪЖЕ Mean 1,8222 2,9000 1,0778 1,8222 1,5667 1,6000 2,2000 

 Std. Deviation 1,1176 ,3017 ,9741 1,1176 ,9949 1,1592 1,0726 

ANOVA–one way / Sig. ,836 ,645 ,305 ,791 230 ,896 ,101 
 

 

 (2) ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ  
ЖЕНА – 

НЕУТРАЛНО 
ЖЕНА –   

ВЕСЕЛИЕ 
ЖЕНА –         
СТРАХ 

ЖЕНА –           
ГНЯВ 

ЖЕНА –           
ТЪГА 

ЖЕНА –   
ПОГНУСА 

ЖЕНА –  
УЧУДВАНЕ 

0 – ЖЕНИ  Mean 2,0556 3,0000 ,9333 1,0333 1,8556 1,7444 2,3111 

 Std. Deviation 1,0743 ,0000 ,9094 1,0542 ,9309 1,1174 ,8823 

1 – МЪЖЕ Mean 1,9556 2,8444 1,0778 1,0556 1,6556 1,4000 2,1667 

 Std. Deviation 1,1506 ,4475 ,9741 1,0096 ,9848 1,2252 ,9972 

ANOVA–one way / Sig. ,548 ,001 ,305 ,885 ,163 ,050 ,305 

 

Анализът на обобщените по позиция и по пол на изображение данни за всяка 

от емоциите (Табл. 24) не показва значими разлики между жени и мъже с шизофрения 

за нито една от показаните емоции. 
 

Табл. 24. Съпоставка на точност в разпознаване по пол на пациента – за отделните емоции 
 

  МЪЖКИ + ЖЕНСКИ  
МЪЖ + ЖЕНА       
– НЕУТРАЛНО 

МЪЖ + ЖЕНА       
–   ВЕСЕЛИЕ 

МЪЖ + ЖЕНА       
–  СТРАХ 

МЪЖ + ЖЕНА       
–  ГНЯВ 

МЪЖ + ЖЕНА       
–  ТЪГА 

МЪЖ + ЖЕНА       
–  ПОГНУСА 

МЪЖ + ЖЕНА       
–  УЧУДВАНЕ 

0 – ЖЕНИ  Mean 3,9111 5,9222 1,7667 2,8111 3,6111 3,3667 4,7556 

 Std. Deviation 1,8460 ,3428 1,5364 1,8414 1,7718 1,9571 1,5456 

1 – МЪЖЕ Mean 3,7778 5,7444 1,7222 2,8778 3,2222 3,0000 4,3667 

 Std. Deviation 2,0651 ,6630 1,4302 1,7790 1,6338 2,1094 1,8929 

ANOVA–one way / Sig. ,648 ,025 ,841 ,805 ,128 ,228 ,133 

 

Също така, няма значими различия по пол и спрямо общите данни за всичките 

позиции и всички емоции – при мъжки изображения, при женски изображения и при 

сбор от мъжки и женски изображения (Табл. 25). 
 

Табл. 25. Съпоставка на точност в разпознаване по пол на пациента – за емоции общо 
 

  МЪЖКИ + ЖЕНСКИ  
МЪЖ            

      ВСИЧКИ ЕМОЦИИ 

ЖЕНА        

 ВСИЧКИ ЕМОЦИИ 

МЪЖ + ЖЕНА    

 ВСИЧКИ ЕМОЦИИ 

0 – ЖЕНИ  Mean 13,3111 12,9333 26,2444 

 Std. Deviation 3,9224 3,4177 6,9157 

1 – МЪЖЕ Mean 12,9889 12,1556 25,1444 

 Std. Deviation 3,7730 3,9800 7,3554 

ANOVA–one way / Sig. ,575 ,161 ,303 
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Резултатите ни не откриват значими разлики между мъже и жени пациенти с 

шизофрения по отношение на обобшените данни (по пол и позиция на изображението) 

при идентифициране на лицева емоционална експресия.  

Тази наша находка е в съответствие с резултатите на Larøi et al., 2010 за липса на 

значими различия по пол при разпознаване на изображенията от АKDEF от пациенти с 

шизофрения. Резултатите ни са съответни и на установената от Mueser et al., 1996 липса 

на значими разлики в точност на идентификация на лицева емоция между мъже и жени  

с шизофрения. 

Kucharska-Pietura et al., 2005
 
посочват, че жените дават по-акуратни отговори от 

мъжете, като жените в ранни стадии на болестта и жените измежду здравите контроли 

дават по-точни отговори от мъжете, но в групата пациенти с хронична шизофрения не 

се установява такава разлика. Тук ще подчертаем, че значителна част от изследваните 

наши пациенти са с шизофренна психоза в подчертано хроничен стадий. 

Преобладават публикациите, посочващи по-успешно идентифициране на лицева 

емоционална експресия от жените с шизофрения.  

Такива са данните на Kohler et al., 2000 при две групи пациенти – с шизофрения 

и с шизофреноформно разстройство, и контроли – за по-неуспешно справяне на мъжете 

в разпознаване на тъжни лица –  независимо от диагнозата.   

Подобни са и резултатите на Sachs et al., 2004 в изследване, включващо весели, 

тъжни и неутрални изображения на лица. Пациентите с шизофрения показват по-лоши 

резултати от контролите при всички задачи – те правят повече грешки в разграничаване 

на емоция при мъжки и женски весели лица, както и на тъжни спрямо весели лица и 

при памет за лица.  

Също така, според Vaskinn et al.,2007, визуалната перцепция на емоции в лицеви 

изображения при мъже е по-лоша в сравнение с жени с шизофрения. 

Според Scholten et al., 2005, жените с шизофрения се справят по-добре от мъжете 

и резултатите илюстрират защо шизофренните жени са по-слабо увредени в социалния 

си живот отколкото мъжете с шизофрения, като авторите добавят, че и при здрави лица 

е налице предимство на жените в идентифициране на лицева емоционална експресия 

(Hall, 1978, 1984; McClure, 2000) и това предимство е още по-изразено при негативните 

емоции (Miura, 1993).  

Вярно е, че нашите резултати са различни от преобладаващите становища за по-

добро представяне на жените с шизофрения при декодиране на лицеви емоции. Но все 

пак, в съответствие с нашите резултати е находката на Kucharska-Pietura et al., 2005
 
при 

хронична шизофрения. 

Освен това, както вече посочихме, при нашите резултати, макар и не до значима 

степен, налице е тенденция към по-добро справяне при жените с шизофрения. Повечето 

емоции – веселие, страх, гняв, погнуса, учудване – са идентифицирани по-успешно от 

пациентките– жени (на ниво тенденция), а изражението на тъга  в ляв профил е по-

лошо разпознавано от мъжете – в съответствие с установеното от Kohler et al., 2000. 

Тук ще трябва да посочим, че нашите пациенти жени са продължително и тежко 

боледуващи, и вероятно това е причина техният дефицит в идентифициране на лицева 

емоционална експресия да бъде не по-лек, а да е съизмерим с дефицита на изначално 

по-силно уязвимите мъже с шизофрения. Ще добавим, че в почти всички от цитираните 

проучвания, кохортите пациенти са значително по-леко боледуващи – както на нивото 

на симптоми, така и по отношение на параметрите на боледуване – давност на болестта, 

брой епизоди, брой хоспитализации, време прекарано в болница и др. Освен това, при 

част от проучванията, избрани за изследване са само амбулаторни пациенти, докато в 

нашата група участниците са хоспитализирани пациенти с пореден болестен епизод.  
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Декодиране на лицева експресия и параметри на болестта  
 

За съпоставка на дефицитите в разпознаване на лицева емоционална експресия с 

демографски и клинични параметри на шизофренната болест избрахме показателите : 

(1) Средна възраст на пациента; (2) Възраст при поява на първите болестни симптоми; 

(3) Време (в год.) до поява на настоящата психиатрична диагноза; (4) Възраст при поява 

на настоящата психиатрична диагноза; (5) Давност на болестта в години; (6) Общ брой 

шизофренни епизоди до време на изследване; (7) Общ брой хоспитализации до време 

на изследване; (8) Общ брой на принудително хоспитализиране до време на изследване; 

(9) Общ престой в болница (в месеци) през последните 2 години до изследването. 

Данните от вариационния анализ (ANOVA One way) са представени в Табл. 26.  
 

Табл. 26. Съпоставка на важни параметри на болестта при пациентите – участници  
 

 ПАРАМЕТРИ 
СРЕДНА     

ВЪЗРАСТ 
НАЧАЛО НА 
БОЛЕСТТА 

ВРЕМЕ ДО 
ДИАГНОЗА 

ПОЯВА НА 
ДИАГНОЗА 

ДАВНОСТ НА 
БОЛЕСТТА 

БРОЙ   
ЕПИЗОДИ 

ХОСПИТАЛИ 
ЗАЦИИ 

МЕРКИ НА   
ПРИНУДА 

ПРЕСТОЙ В 
ПОСЛ 2 ГОД 

0 – 

ЖЕНИ 
Mean 47,56 27,3333 2,5227 30,0341 19,9667 10,6705 10,9000 1,1512 10,7111 

 Std. Deviation 10,56 10,2222 4,4074 10,9738 10,9999 9,5697 9,2591 2,6055 8,9609 

1 – 

МЪЖЕ 
Mean 46,42 24,7000 2,2386 26,8068 22,1136 10,7093 11,1667 1,6585 11,1444 

 Std. Deviation 11,10 7,7915 4,2615 8,1182 11,4475 8,0350 7,5226 2,4405 8,5362 

ANOVA–one way / 
Sig. 

,484 ,054 ,664 ,028 ,204 ,977 ,832 ,195 ,740 

 

Липсват значими разлики между пациентите мъже и жени с шизофрения. 

Данните за точност в разпознаване на емоции според валентност, позиция и пол 

на изображението, с корелационен анализ (коефициенти на Kendall, Spearman) показаха 

следните корелации на успех в декодиране на лицева експресия и параметри на болест: 

(Табл. 27 / 1-7; Табл. 28 /1-2; Табл. 29 / 1-2; Табл. 30). 
 

Табл. 27. Декодиране на емоции според валентност в различни позиции и параметри на болест (1-7) 
 

 ( 1  ) НЕУТРАЛНО 
СРЕДНА     

ВЪЗРАСТ 
НАЧАЛО НА 
БОЛЕСТТА 

ВРЕМЕ ДО 
ДИАГНОЗА 

ПОЯВА НА 
ДИАГНОЗА 

ДАВНОСТ НА 
БОЛЕСТТА 

БРОЙ 
ЕПИЗОДИ 

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИИ 

МЕРКИ НА   
ПРИНУДА 

ПРЕСТОЙ В 
ПОСЛ 2 ГОД 

НЕУТРАЛНО (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЛЯВ ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  ,054 ,070 ,140 * ,177 * ,018 ,022 ,146 * ,184 * -,113 -,147  -,138 * -,171 * -,117 * -,145 * ,005 ,005 -080 -099 

          Sig. (2-tailed) ,356 ,354 ,017 ,018 ,779 ,774 ,014 ,014 ,055 ,050 ,022 ,024 ,048 ,052 ,938 ,946 -,099 ,185 

НЕУТРАЛНО (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ДЕСЕН ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  ,192 ** ,233 ** ,063 ,076 ,093 ,104 ,117 ,141 ,133* ,161 -,034 -,042 -,043 -,051 -,023 -,025 -,092 -,110 

          Sig. (2-tailed) ,002 ,002 ,312 ,312 ,168 ,170 ,063 ,062 ,033 ,032 ,588 ,586 ,494 ,493 ,745 ,748 ,147 ,143 

НЕУТРАЛНО (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦИЯ  

Kendall's/Spearman's  ,138 * ,167 * ,043 ,051 -,008 -,008 ,040 ,048 ,136 * ,164 * -,025 -,030 -,031 -,037 ,036 ,039 -,054 -,064 

          Sig. (2-tailed) ,026 ,025 ,491 ,493 ,911 ,912 ,526 ,528 ,029 ,029 ,698 ,699 ,619 ,620 ,610 ,612 ,395 ,396 

 

( 2  ) ВЕСЕЛИЕ 
СРЕДНА     

ВЪЗРАСТ 
НАЧАЛО НА 
БОЛЕСТТА 

ВРЕМЕ ДО 
ДИАГНОЗА 

ПОЯВА НА 
ДИАГНОЗА 

ДАВНОСТ НА 
БОЛЕСТТА 

БРОЙ 
ЕПИЗОДИ 

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИИ 

МЕРКИ НА   
ПРИНУДА 

ПРЕСТОЙ В 
ПОСЛ 2 ГОД 

ВЕСЕЛИЕ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЛЯВ ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  ,007 ,008 ,-,066 -,079 ,104 ,116 -,012 -,015 ,003 ,004    -,104 -,125 -,098 -,118 -,051 -056 -,028 -,033 

          Sig. (2-tailed) ,909 ,912 ,289 ,291 ,125 ,842 ,850 ,842 ,961 ,962 ,101 ,101 ,114 ,114 ,467 ,469 ,655 ,660 

ВЕСЕЛИЕ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ДЕСЕН ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  ,192 ** ,233 ** ,063 ,076 ,093 ,104 ,117 ,141 ,133* ,161*    -,034 -042 -,043 -051 -023 -025 -,092 -,110 

          Sig. (2-tailed) ,002 ,002 ,312 ,312 ,168 ,170 ,063 ,062 ,033 ,032 ,588 ,586 ,494 ,493 ,745 ,748 ,147 ,143 

ВЕСЕЛИЕ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦИЯ 

Kendall's/Spearman's  ,138 * ,167 * ,043 ,051 -008 -,008 ,040 ,048 ,136 * ,164 *     -025 -,030 -031 -,037 ,036 ,039 -054 -,064 

          Sig. (2-tailed) ,026 ,025 ,491 ,493 ,911 ,912 ,526 ,528 ,029 ,029 ,698 ,699 ,619 ,620 ,610 ,612 ,395 ,396 
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( 3  ) СТРАХ 
СРЕДНА     

ВЪЗРАСТ 
НАЧАЛО НА 
БОЛЕСТТА 

ВРЕМЕ ДО 
ДИАГНОЗА 

ПОЯВА НА 
ДИАГНОЗА 

ДАВНОСТ НА 
БОЛЕСТТА 

БРОЙ 
ЕПИЗОДИ 

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИИ 

МЕРКИ НА   
ПРИНУДА 

ПРЕСТОЙ В 
ПОСЛ 2 ГОД 

СТРАХ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЛЯВ ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  -,013 -,017 ,040 ,049 ,021 ,024 ,061 ,075 -,043 -,053    -,010 -,013 -,047 -,058 -,099 -,111 -,044 -,053 

          Sig. (2-tailed) ,834 ,618 ,511 ,515 ,749 ,751 ,325 ,323 ,483 ,484 ,870 ,869 ,444 ,440 ,154 ,152 ,476 ,477 

СТРАХ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ДЕСЕН ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  -,048 -,059 -,002 -,004 ,030 ,034 -,010 -,012 -,029 -,035     ,035 ,040 ,013 ,014 ,081 ,091 -,012 -,012 

          Sig. (2-tailed) ,429 ,429 ,971 ,961 ,645 ,654 ,867 ,871 ,638 ,647 ,575 ,602 ,831 ,847 ,239 ,240 ,846 ,869 

СТРАХ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦИЯ  

Kendall's/Spearman's  -,040 -,053 -,117* -,149 ,005 ,006 -,078 -,103 ,036 ,043 -,044 -,056 -,041 -,051 -,066 -,075 ,001 ,002 

          Sig. (2-tailed) ,493 ,478 ,049 ,046 ,939 ,934 ,191 ,172 ,547 ,566 ,461 ,460 ,493 ,494 ,327 ,337 ,983 ,981 

 

( 4  ) ГНЯВ 
СРЕДНА     

ВЪЗРАСТ 
НАЧАЛО НА 
БОЛЕСТТА 

ВРЕМЕ ДО 
ДИАГНОЗА 

ПОЯВА НА 
ДИАГНОЗА 

ДАВНОСТ НА 
БОЛЕСТТА 

БРОЙ 
ЕПИЗОДИ 

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИИ 

МЕРКИ НА   
ПРИНУДА 

ПРЕСТОЙ В 
ПОСЛ 2 ГОД 

ГНЯВ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЛЯВ ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  -,028 -,036 ,001 ,001 ,046 ,058 ,030 ,037 -,042 -,052   -,103 1,133 -,063 -,082 -,012 -,014 -,063 -,076 

          Sig. (2-tailed) ,634 ,633 ,981 ,982 ,475 ,442 ,617 ,628 ,478 ,487 ,086 ,081 ,283 ,274 ,859 ,861 ,295 ,310 

ГНЯВ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ДЕСЕН ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  -,027 -,034 ,015 ,021 ,085 ,101 ,013 ,019 -,066 -,084 -,053 -,071 -,030 -,040 ,117 ,134 -,044 -,057 

          Sig. (2-tailed) ,647 ,654 ,805 ,782 ,182 ,183 ,822 ,798 ,262 ,264 ,374 ,351 ,606 ,590 ,081 ,084 ,461 ,445 

ГНЯВ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦИЯ 

Kendall's/Spearman's  -,096 -,121 -,133 * -,169 * ,058 ,070 -,107 -,134 -,005 -,009    -,021 -,034 -,005 -,017 -,076 -,088 ,006 ,083 

          Sig. (2-tailed) ,100 ,106 ,025 ,023 ,363 ,358 ,075 ,076 ,937 ,904 ,729 ,653 ,929 ,826 ,256 ,258 ,273 ,266 

 

( 5  ) ТЪГА 
СРЕДНА     

ВЪЗРАСТ 
НАЧАЛО НА 
БОЛЕСТТА 

ВРЕМЕ ДО 
ДИАГНОЗА 

ПОЯВА НА 
ДИАГНОЗА 

ДАВНОСТ НА 
БОЛЕСТТА 

БРОЙ 
ЕПИЗОДИ 

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИИ 

МЕРКИ НА   
ПРИНУДА 

ПРЕСТОЙ В 
ПОСЛ 2 ГОД 

ТЪГА (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЛЯВ ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  -,062 -,078 ,084 ,106 ,063 ,073 ,104 ,130 -,144 * -,185 *  -,159 * -,196* -,118 * -,147 ,052 ,059 -,080 -,097 

          Sig. (2-tailed) ,294 ,296 ,157 ,158 ,334 ,333 ,084 ,085 ,015 ,014 ,009 ,010 ,049 ,049 ,441 ,448 ,188 ,197 

ТЪГА (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ДЕСЕН ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  -,100 -,124 -,018 -,024 -,002 -,001 -,026 -,035 -,066 -,082   -,022 -,029 ,021 ,026 -,094 -,108 -,083 -,105 

          Sig. (2-tailed) ,089 ,098 ,758 ,748 ,979 ,985 ,662 ,649 ,263 ,275 ,715 ,707 ,717 ,729 ,160 ,165 ,165 ,163 

ТЪГА (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦЯ 

Kendall's/Spearman's  ,023 ,031 ,087 ,107 ,070 ,083 ,109 ,134 -,025 -,029 -,073 -,092 -,069 -,086 ,106 ,120 -,154 * -,191 * 

          Sig. (2-tailed) ,692 ,683 ,143 ,152 ,277 ,271 ,070 ,077 ,672 ,697 ,229 ,230 ,247 ,249 ,116 ,121 ,011 ,010 

 

( 6  ) ПОГНУСА 
СРЕДНА     

ВЪЗРАСТ 
НАЧАЛО НА 
БОЛЕСТТА 

ВРЕМЕ ДО 
ДИАГНОЗА 

ПОЯВА НА 
ДИАГНОЗА 

ДАВНОСТ НА 
БОЛЕСТТА 

БРОЙ 
ЕПИЗОДИ 

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИИ 

МЕРКИ НА   
ПРИНУДА 

ПРЕСТОЙ В 
ПОСЛ 2 ГОД 

ПОГНУСА (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЛЯВ ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  ,035 ,047 ,033 ,040 ,184** ,216** ,125 * ,158 * -,005 -,006 -,146 * -,179 * -,141 * -,177 * ,017 ,018 -,106 -,131 

          Sig. (2-tailed) ,552 ,528 ,580 ,594 ,004 ,004 ,036 ,036 ,933 ,932 ,015 ,018 ,017 ,018 ,796 ,812 ,079 ,079 

ПОГНУСА (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ДЕСЕН ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  -,031 -,040 -,019 -,023 ,075 ,091 ,039 ,050 -,024 -,032 -,089 1,111 -,067 0,085 ,010 ,011 -,055 -,068 

          Sig. (2-tailed) ,593 ,591 ,745 ,761 ,242 ,231 ,508 ,514 ,679 ,669 ,141 ,145 ,255 ,256 ,883 891 ,356 ,366 

ПОГНУСА (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦИЯ 

Kendall's/Spearman's  -,087 -,111 ,076 ,097 ,109 ,128 ,112 ,144 -,134 * -,172 * -,192** -,244** -,199** -,249** -,043 -,050 -,092 -,114 

          Sig. (2-tailed) ,137 ,136 ,200 ,194 ,089 ,092 ,060 ,056 ,023 ,022 ,001 ,001 ,001 ,001 ,522 ,518 ,126 ,127 
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( 7  ) УЧУДВАНЕ 
СРЕДНА     

ВЪЗРАСТ 
НАЧАЛО НА 
БОЛЕСТТА 

ВРЕМЕ ДО 
ДИАГНОЗА 

ПОЯВА НА 
ДИАГНОЗА 

ДАВНОСТ НА 
БОЛЕСТТА 

БРОЙ 
ЕПИЗОДИ 

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИИ 

МЕРКИ НА   
ПРИНУДА 

ПРЕСТОЙ В 
ПОСЛ 2 ГОД 

УЧУДВАНЕ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЛЯВ ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  ,041 ,053 ,084 ,107 ,198** ,226** ,151 * ,192 * -,045 -,058 -,038 -,049 -,041 -,051 ,030 ,035 -,008 -,010 

          Sig. (2-tailed) ,490 ,479 ,161 ,151 ,002 ,003 ,013 ,011 ,451 ,441 ,533 ,528 ,492 ,499 ,660 ,656 ,891 ,890 

УЧУДВАНЕ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ДЕСЕН ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  ,067 ,084 ,088 ,109 ,107 ,123 ,126 * ,153 * -,062 -,078 -,066 ,,079 -,057 -,069 -,035 -,040 -,049 -,058 

          Sig. (2-tailed) ,263 ,262 ,144 ,156 ,102 ,104 ,039 ,042 ,305 ,298 ,287 ,300 ,349 ,359 ,611 ,610 ,430 ,438 

УЧУДВАНЕ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦИЯ 

Kendall's/Spearman's  ,090 ,113 ,174 ** ,216** ,066 ,075 ,168 ** ,208** -,102 -,131 -,164 ** -,200** -,167** -,205** ,042 ,047 -,107 -,130 

          Sig. (2-tailed) ,130 ,130 ,004 ,004 ,312 ,324 ,006 ,006 ,090 ,082 ,007 ,008 ,005 ,006 ,542 ,541 ,082 ,082 

 

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).        **  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
 

Получените резултати, отразени в Табл. 27, са представени така: 
 

 Значима права корелация: 

средна възраст на пациента: с изражение  на веселие (десен профил, фас) 

възраст на начало на болестта: с неутрално изражение (ляв профил, фас) и с учудване (фас) 

време до поява на диагноза: с неутрално изражение (десен профил); с изражения на погнуса и учудване (ляв профил) 

възраст при поява на диагноза: с неутрално изражение (всички позиции);погнуса (ляв профил); учудване(всички позиции) 

давност на болестта: с изражение на веселие (десен профил, фас) 
 

 

 Значима обратна корелация: 

възраст на начало на болестта: с изражения на страх и гняв (фас) 

давност на болестта: с изражения на тъга (ляв профил) и погнуса (фас) 

общ брой епизоди досега: с неутрално изражение (ляв профил); тъга (ляв профил); погнуса (ляв профил и фас); учудване (фас) 

общ брой хоспитализации: с неутрално изражение (ляв и десен профил); тъга (ляв профил); погнуса (ляв профил и фас); 
учудване (фас) 

престой в болница през последните 2 години: с изражение на тъга (фас) 
 

 

Табл. 28. Декодиране на емоции според позиция на изображението с параметри на болест (1, 2) 
 

 (1 ) ПОЗИЦИИ  
СРЕДНА     

ВЪЗРАСТ 
НАЧАЛО НА 
БОЛЕСТТА 

ВРЕМЕ ДО 
ДИАГНОЗА 

ПОЯВА НА 
ДИАГНОЗА 

ДАВНОСТ НА 
БОЛЕСТТА 

БРОЙ 
ЕПИЗОДИ 

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИИ 

МЕРКИ НА   
ПРИНУДА 

ПРЕСТОЙ В 
ПОСЛ 2 ГОД 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ЛЯВ ПРОФИЛ 

Kendall's/Spearman's  -,048  -,068 ,066 ,085 ,127 * ,160 * ,116 * ,153 * -,123 * -,170 * -,154 * -,210** -,127 * -,176 * ,005 ,006 -,136 * -,178 * 

          Sig. (2-tailed) ,380 ,362 ,236 ,257 ,035 ,034 ,038 ,042 ,027 ,023 ,006 ,005 ,022 ,018 ,939 ,941 ,016 ,017 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ДЕСЕН ПРОФИЛ 

Kendall's/Spearman's  ,033 ,041 ,044 ,058 ,093 ,117 ,068 ,089 -,029 -,044 -,039 -,051 -,033 -,042 ,023 ,029 -,074 -,006 

          Sig. (2-tailed) ,555 ,582 ,427 ,440 ,123 ,121 ,225 ,243 ,598 ,561 ,491 ,501 ,548 ,572 ,721 ,711 ,194 ,201 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦИЯ 

Kendall's/Spearman's  -,062 -,084 -,008 -,012 ,164** ,204** ,060 ,081 -,067 -,092 -,112 * -,161 * -,101 -,140 -,023 -,028 -,081 -,106 

          Sig. (2-tailed) ,264 ,263 ,889 ,872 ,007 ,007 ,288 ,283 ,228 ,220 ,048 ,034 ,071 ,061 ,720 ,722 ,153 ,157 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ЛЯВ ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  ,047 ,058 ,104 ,140 ,141 * ,178 * ,175 ** ,237** -,070 -,098 -,160** -,216** -,141 * -,190 -,008 -,008 -,061 -,081 

          Sig. (2-tailed) ,398 ,436 ,060 ,062 ,019 ,018 ,002 ,002 ,207 ,192 ,005 0,004 ,011 ,011 ,898 ,914 ,281 ,282 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ДЕСЕН ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  -,034 -,045 ,051 ,071 ,119 ,148 * ,096 ,127 -,088 -,124 -,140 * -,187 * -,106 -,143 ,011 ,015 -,113 * -,156 * 

          Sig. (2-tailed) ,543 ,547 ,359 ,344 ,051 ,049 ,89 ,093 ,116 ,099 ,014 ,014 ,058 ,055 ,857 ,843 ,047 ,050 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦИЯ 

Kendall's/Spearman's  ,045 ,060 ,122 * ,167 * ,032 ,041 ,127 * ,172 * -,061 -,085 -,133 *  -,179 * -,147** -,196** ,005 ,004 -,099 -,129 

          Sig. (2-tailed) ,416 ,420 ,027 ,025 ,600 ,589 ,024 ,022 ,269 ,258 ,019 ,018 ,008 ,008 ,936 ,957 ,081 ,085 
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(2 ) ПОЗИЦИИ  
СРЕДНА     

ВЪЗРАСТ 
НАЧАЛО НА 
БОЛЕСТТА 

ВРЕМЕ ДО 
ДИАГНОЗА 

ПОЯВА НА 
ДИАГНОЗА 

ДАВНОСТ НА 
БОЛЕСТТА 

БРОЙ 
ЕПИЗОДИ 

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИИ 

МЕРКИ НА   
ПРИНУДА 

ПРЕСТОЙ В 
ПОСЛ 2 ГОД 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ЛЯВ ПРОФИЛ 

Kendall's/Spearman's  -,005 -,007 ,090 ,125 ,144 * ,188 * ,155** ,217** -,104 1,150 * -,170** -,237** -,145** -,205** ,000 ,005 -,111 * -,149 * 

          Sig. (2-tailed) ,931 ,927 ,093 ,095 ,014 ,013 ,004 ,004 ,052 ,046 ,002 ,002 ,007 ,006 ,998 ,944 ,042 ,046 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ДЕСЕН ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  -,001 -,001 ,049 ,070 ,120 * ,156 * ,085 ,118 ,-065 -,095 -,096 -,137 -,076 -,107 ,030 ,038 -,104 -,139 

          Sig. (2-tailed) ,990 ,991 ,365 ,351 ,040 ,038 ,118 ,118 ,230 ,208 ,081 ,071 ,159 ,155 ,627 ,624 ,058 ,064 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦИЯ 

Kendall's/Spearman's  -,005 -,011 ,063 ,089 ,105 ,136 ,100 ,145 -,072 -,104 -,139 * -,194 * -,141** -,195** -,021 -,027 -,095 -,128 

          Sig. (2-tailed) ,925 ,885 ,241 ,232 ,070 ,072 ,065 ,055 ,178 ,168 ,011 ,010 ,009 ,009 ,728 ,724 ,083 ,087 

 

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).        **  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
 

Получените резултати, отразени в Табл. 28, са представени така: 
 

Значима права корелация: 

възраст на начало на болестта: с женски образи (фас) 

време до поява на диагноза шизофрения: с мъжки образи (ляв профил и фас) женски образи (ляв и десен профил, фас); 
мъжки+женски образи (ляв и десен профил)  

възраст при поява на диагноза: с мъжки образи (ляв профил); женски образи (ляв профил и фас); мъжки+ женски образи (ляв 
профил) 
 

 

Значима обратна корелация: 

давност на болестта в години: с мъжки образи (ляв профил); мъжки+женски образи (ляв профил) 

общ брой епизоди досега: с мъжки образи (ляв профил и фас); женски образи (ляв и десен профил, фас); мъжки+женски 
образи (ляв профил и фас) 

брой хоспитализации досега: смъжки образи (ляв профил); женски образи (ляв профил и фас); за мъжки+женски образи (ляв 
профил и фас) 

престой в болница през последните 2 години: с мъжки образи (ляв профил); женски образи (десен профил); мъжки+женски 
образи (ляв профил) 

 

 

Табл. 29. Декодиране на емоции по валентност и пол на образа с параметри на болест (1, 2) 
 

 (1 ) МЪЖ – ЕМОЦИИ 
СРЕДНА     

ВЪЗРАСТ 
НАЧАЛО НА 
БОЛЕСТТА 

ВРЕМЕ ДО 
ДИАГНОЗА 

ПОЯВА НА 
ДИАГНОЗА 

ДАВНОСТ НА 
БОЛЕСТТА 

БРОЙ 
ЕПИЗОДИ 

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИИ 

МЕРКИ НА   
ПРИНУДА 

ПРЕСТОЙ В 
ПОСЛ 2 ГОД 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / НЕУТРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,065 ,085 ,104 ,135 ,084 ,103 ,131 * ,171 * -,052 -,069 -,102 -,133 -,097 -,127 -,011 -,015 -,062 -,084 

          Sig. (2-tailed) ,255 ,257 ,070 ,072 ,179 ,172 ,024 ,024 ,364 ,360 ,081 ,081 ,090 ,089 ,867 ,846 ,286 ,264 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ВЕСЕЛИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,109 ,133 ,020 ,023 ,053 ,060 ,040 ,047 ,087 ,104 -,017 -,021 -,034 -,042 -,025 -,028 -,110 -,129 

          Sig. (2-tailed) ,076 ,075 ,750 ,754 ,432 ,432 ,527 ,536 ,159 ,166 ,788 ,785 ,580 ,580 ,719 ,722 ,082 ,083 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА СТРАХ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  -,041 -,050 -,026 -,036 -,005 -,007 -,004 -,005 -,004 -,007 -,008 -,009 -,037 -,049 ,005 ,005 -,002 -,001 

          Sig. (2-tailed) ,474 ,502 ,653 ,636 ,933 ,930 ,947 ,950 ,947 ,927 ,886 ,906 ,519 ,516 ,943 ,950 ,975 ,993 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ГНЯВ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  -,055 -,076 -,073 -,095 ,057 ,070 -,034 -,047 -,044 -,058 -,058 -,084 -,042 -,059 -,007 -,006 -,045 -,056 

          Sig. (2-tailed) ,330 ,309 ,200 ,206 ,363 ,356 ,555 ,535 ,444 ,440 ,321 ,273 ,468 ,433 ,919 ,934 ,438 ,459 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ПОГНУСА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  -,077 -,101 ,001 ,004 ,136 * ,167 * ,059 ,078 -,074 .,100 -,151 * -,200** -,133 * -,174 * ,005 ,007 -,112 -,147 * 

          Sig. (2-tailed) ,174 ,178 ,986 ,955 ,028 ,027 ,306 ,301 ,196 ,184 ,010 ,008 ,020 ,019 ,940 ,929 ,053 ,050 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА УЧУДВАНЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,034 ,043 ,118 * ,151 * ,196** ,228** ,168** ,212** -,104 -,134 -,074 -,093 -,068 -,086 -,022 -,025 -,030 -,038 

          Sig. (2-tailed) ,558 ,566 ,045 ,044 ,002 ,002 ,005 ,005 ,078 ,075 ,220 ,220 ,247 ,249 ,741 ,748 ,614 ,616 
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(2 ) ЖЕНА – ЕМОЦИИ 
СРЕДНА     

ВЪЗРАСТ 
НАЧАЛО НА 
БОЛЕСТТА 

ВРЕМЕ ДО 
ДИАГНОЗА 

ПОЯВА НА 
ДИАГНОЗА 

ДАВНОСТ НА 
БОЛЕСТТА 

БРОЙ 
ЕПИЗОДИ 

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИИ 

МЕРКИ НА   
ПРИНУДА 

ПРЕСТОЙ В 
ПОСЛ 2 ГОД 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / НЕУТРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  -,040 ,057 ,176** ,232** ,071 ,086 ,196** ,259** -,100 -,137 -,093 -,122 -,089 -,116 ,069 ,080 -086 -,111 

          Sig. (2-tailed) ,488 ,445 ,002 ,002 ,258 ,258 ,001 ,001 ,084 ,069 ,117 ,109 ,125 ,120 ,292 ,304 ,145 ,139 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ВЕСЕЛИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,180** ,221** ,058 ,071 ,076 ,084 ,117 ,142 ,116 ,142 -,089 -,107 -,076 -,091 ,019 ,021 ,005 -,006 

          Sig. (2-tailed) ,003 ,003 ,354 ,343 ,261 ,267 ,063 ,059 ,061 ,059 ,159 ,161 ,224 ,225 ,790 ,792 ,933 ,940 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА СТРАХ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  -,041 -,050 -,026 -,036 -,005 -,007 -,004 -,005 -,004 -,007 -,008 -,009 -,037 -,049 ,005 ,005 -,002 -,001 

          Sig. (2-tailed) ,474 ,502 ,653 ,636 ,933 ,930 ,950 ,950 ,927 ,927 ,886 ,906 ,519 ,516 ,943 ,950 ,975 ,993 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ГНЯВ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  -,045 -,060 -,008 -,011 ,083 ,102 -,009 -,012 -,037 -,049 -,087 -,108 -,049 -,063 ,-19 ,025 ,010 ,008 

          Sig. (2-tailed) ,433 ,427 ,886 ,884 ,184 ,179 ,883 ,879 ,516 ,515 ,139 ,155 ,398 ,403 ,769 ,752 ,871 ,911 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ТЪГА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  -,034 -,043 ,075 ,097 ,027 ,033 ,082 ,107 -,0991 -,119 -,127 * -,163 * -,094 -,126 -,010 -,013 -,109 -,140 

          Sig. (2-tailed) ,557 ,570 ,193 ,196 ,668 ,663 ,159 ,159 ,112 ,115 ,031 ,031 ,094 ,092 ,873 ,872 ,063 ,061 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ПОГНУСА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,007 ,008 ,056 ,072 ,115 ,143 ,126 * ,166 * -,046 -,062 -,143 * 1,192 * -,152** -,201** -,021 -,026 -,067 -,087 

          Sig. (2-tailed) ,908 ,914 ,330 ,334 ,065 ,059 ,030 ,028 ,442 ,412 ,014 ,011 ,008 ,007 ,744 ,735 ,249 ,245 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА УЧУДВАНЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,108 ,137 ,121 * ,154 * ,066 ,076 ,148 * ,189 * -,053 -,068 -,116 -,143 -,117 * -,145 ,054 ,063 -,083 -,103 

          Sig. (2-tailed) ,064 ,066 ,039 ,039 ,303 ,319 ,012 ,012 ,369 ,368 ,054 ,060 ,048 ,053 ,419 ,417 ,162 ,171 

 

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).        **  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
 

Получените резултати, отразени в Табл. 29, са представени така: 
 

Значима права корелация: 

средна възраст на пациента: с женски образи (веселие) 

възраст на начало на болестта: с мъжки образи (учудване); женски образи (неутрален израз, учудване) 

време до поява на диагноза: с мъжки образи (погнуса, учудване) 

възраст при поява на диагноза: с мъжки образи (неутрален израз, учудване); женски образи (неутрален израз, погнуса, учудване) 
 

 

Значима обратна корелация: 

за общ брой епизоди досега: с мъжки образи (погнуса); женски образи (тъга, погнуса)  

за общ брой хоспитализации досега: с мъжки образи (погнуса); женски образи (погнуса, учудване) 

за престой в болница през последните 2 години: с мъжки образи (погнуса) 
 

 

Табл. 30. Декодиране на емоции по валентност и като цяло според параметри на болест (1, 2) 
 

    ( 2 ) ЕМОЦИИ ОБЩО  
СРЕДНА     

ВЪЗРАСТ 
НАЧАЛО НА 
БОЛЕСТТА 

ВРЕМЕ ДО 
ДИАГНОЗА 

ПОЯВА НА 
ДИАГНОЗА 

ДАВНОСТ НА 
БОЛЕСТТА 

БРОЙ 
ЕПИЗОДИ 

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИИ 

МЕРКИ НА   
ПРИНУДА 

ПРЕСТОЙ В 
ПОСЛ 2 ГОД 

МЪЖКИ ОБРАЗИ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,029 -,041 ,041 ,054 ,137 * ,178 * ,093 ,126 -,087 -,126 -,119 * -,176 * -,105 * -,152 * -,008 -,007 -,117 * -,160 * 

          Sig. (2-tailed) ,580 ,585 ,439 ,470 ,018 ,018 ,083 ,097 ,100 ,094 ,028 ,020 ,047 ,042 ,901 ,923 ,030 ,032 

ЖЕНСКИ ОБРАЗИ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  ,028 ,037 ,109 * ,152 * ,094 ,130 ,152** ,211** -,075 -,111 -,145** -,205** -,137** -,193** ,028 ,036 -,086 -,118 

          Sig. (2-tailed) ,589 ,621 ,040 ,042 ,101 ,085 ,005 ,005 ,154 ,141 ,007 ,007 ,010 ,009 ,642 ,641 ,109 ,115 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ОБРАЗИ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  ,000 -,002 ,076 ,107 ,125 * ,165 * ,127 * ,176 * -,078 -,123 -,139** -,204** -,126 * -,182 * ,013 ,020 -,105 * -,146 

          Sig. (2-tailed) ,996 ,978 ,142 ,154 ,028 ,028 ,016 ,020 ,133 ,101 ,009 ,007 ,016 ,015 ,825 ,797 ,047 ,050 
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    (1 ) ЕМОЦИИ ОБЩО  
СРЕДНА     

ВЪЗРАСТ 
НАЧАЛО НА 
БОЛЕСТТА 

ВРЕМЕ ДО 
ДИАГНОЗА 

ПОЯВА НА 
ДИАГНОЗА 

ДАВНОСТ НА 
БОЛЕСТТА 

БРОЙ 
ЕПИЗОДИ 

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИИ 

МЕРКИ НА   
ПРИНУДА 

ПРЕСТОЙ В 
ПОСЛ 2 ГОД 

НЕУТРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ – МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ОБРАЗИ // ВСИЧКИ ЕМОЦИИ  

Kendall's/Spearman's  ,046 ,071 ,143** ,195** ,078 ,101 ,168** ,232** -,091 -,125 -,112 * -,151 * -,105 -,141 ,036 ,041 -,084 -,114 

          Sig. (2-tailed) ,396 ,346 ,009 ,009 ,191 ,182 ,003 ,002 ,100 ,097 ,047 ,047 ,058 ,058 ,566 ,599 ,135 ,128 

ИЗРАЖЕНИЕ НА ВЕСЕЛИЕ – МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ОБРАЗИ // ВСИЧКИ ЕМОЦИИ  

Kendall's/Spearman's  ,176** ,218** ,060 ,073 ,055 ,062 ,098 ,121 ,135 * ,165 * -,037 -,046 -,051 -,062 ,003 ,003 -,057 -,066 

          Sig. (2-tailed) ,004 ,003 ,332 ,329 ,408 ,414 ,115 ,111 ,028 ,027 ,553 ,547 ,406 ,406 -,966 ,964 ,363 ,379 

ИЗРАЖЕНИЕ НА СТРАХ – МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ОБРАЗИ // ВСИЧКИ ЕМОЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,038 -,049 -,048 -,073 ,027 ,033 -,026 -,039 ,007 ,008 -,009 -,012 -,024 -,032 -,034 -,042 -,004 -,002 

          Sig. (2-tailed) ,493 ,513 ,390 ,331 ,651 ,666 ,651 ,603 ,895 ,919 ,881 ,874 ,669 ,669 ,593 ,593 ,939 ,981 

ИЗРАЖЕНИЕ НА ГНЯВ – МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ОБРАЗИ // ВСИЧКИ ЕМОЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,055 -,078 -,040 -,055 ,071 ,097 -,015 -,026 -,045 -,062 -,070 -,102 -,043 -,062 ,017 ,023 -,023 -,031 

          Sig. (2-tailed) ,313 ,298 ,467 ,461 ,230 ,199 ,789 ,729 ,408 ,410 ,209 ,180 ,430 ,408 ,784 ,769 ,678 ,680 

ИЗРАЖЕНИЕ НА ТЪГА – МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ОБРАЗИ // ВСИЧКИ ЕМОЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,062 -,081 ,051 ,067 ,049 ,062 ,064 ,083 -,094 -,126 -,100 -,132 -,056 -,078 ,024 ,030 -,123 * -,164 * 

          Sig. (2-tailed) ,258 ,277 ,353 ,374 ,408 ,416 ,252 ,272 ,086 ,094 ,076 ,082 ,308 ,298 ,700 ,702 ,028 ,028 

ИЗРАЖЕНИЕ НА ПОГНУСА – МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ОБРАЗИ // ВСИЧКИ ЕМОЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,041 -,057 ,024 ,039 ,143 * ,185 * ,101 ,139 -,066 -,094 -,166** -,227** -,157** -,215** -,006 -,009 -,097 -,131 

          Sig. (2-tailed) ,446 ,416 ,659 ,603 ,016 ,014 ,067 ,065 ,224 ,214 ,003 ,003 ,004 ,004 ,929 ,912 ,081 ,080 

ИЗРАЖЕНИЕ НА УЧУДВАНЕ – МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ОБРАЗИ // ВСИЧКИ ЕМОЦИИ  

Kendall's/Spearman's  ,084 ,114 ,155** ,209** ,107 ,128 ,172** ,228** -,087 -,118 -,105 -,137 -,100 -,129 ,030 ,039 -,057 -,074 

          Sig. (2-tailed) ,133 ,129 ,006 ,005 ,081 ,091 ,003 ,002 ,123 ,117 ,068 ,071 ,079 ,084 ,636 ,615 ,319 ,324 

 

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).        **  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 

 

Получените резултати, отразени в Табл. 30 (1), са представени така: 
 

Значима права корелация: 

средна възраст на пациента: с веселие 

възраст на начало на болестта: с неутрално изражение, учудване 

възраст при поява на диагноза: с неутрално изражение, учудване 

давност на болестта в години: с веселие 
 

 

Значима обратна корелация: 

общ брой епизоди досега: с неутрално изражение, погнуса 

общ брой хоспитализации досега: с погнуса 

престой в болница през последните 2 години: с тъга  

 

 

И в обобщение, резултатите, отразени в Табл. 30 (2), са представени така: 
 

Значима права корелация: 

възраст на начало на болестта: с женски изображения (общо) 

време до поява на диагноза: с мъжки изображения (общо) 

възраст при поява на диагноза: с женски изображения (общо) 
 

 

Значима обратна корелация: 

брой епизоди досега: с мъжки и женски изображения (общо) 

за общ брой хоспитализации досега: с мъжки и женски изображения (общо) 

за престой в болница през последните 2 години: с мъжки изображения (общо) 
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Прави впечатление слабата асоциация на възрастта на пациента с параметри на 

болестта и пълната липса на връзка между принудително хоспитализиране и параметри 

на болест в контекста на дефицит в декодиране на лицева емоционална експресия. Явно 

е, че принудителното хоспитализиране тук не е сериозен клиничен маркер. 
 

Като цяло, в резултат на обобщаване на всички данни, резултатите за най-чести 

зони на асоцииране на дефицита в разпознаване на лицеви емоции са следните: 
 

 Значима права корелация – с време до поява на диагноза и възраст при поява 

на диагноза; 
 

 Значима обратна корелация – с общ брой епизоди досега, общ брой 

хоспитализации досега и престой в болница през последните 2 години. 
 

Има публикации, които не споделят нашите резултати за връзка на параметри на 

болестта с дефицит в декодиране на лицева експресия. 

Според Salem et al.,1996, при шизофрения няма данни за връзка между дефицит 

в разпознаване и параметрите на болест – брой хоспитализации, болничен престой. 

Според Addington; Addington, 1998 няма корелация между разпознаване на 

лицев афект и броя хоспитализации, и срока на болничния престой. 

По данни на Kohler et al., 2003, успехът в разпознаване на емоции в изображения 

не е повлиян от възрастта на участниците и продължителността на болестта им. 

Leppänen et al., 2006 считат, че при пациенти с шизофрения няма корелация на 

емоционалното разпознаване на лицева емоционална експресия с давност на болестта.  

Premkumar et al., 2008 установяват, че декодирането на лицеви емоции няма 

асоциация с броя на психотичните епизоди. 

Larøi et al., 2010, в изследване на хоспитализирани пациенти с шизофрения 

установяват, че липсва значима корелация с възраст, продължителност на болест, брой 

хоспитализации и средна продължителност на хоспитализациите. 

От друга страна, в подкрепа на нашите данни са резултатите от други сходни по 

насоката си проучвания. 

Silver et al., 2002, при мъже с хронична шизофрения, посочват че перцепцията на 

емоциите  на веселие и на тъга по различен начин е асоциирана с важния параметър на 

болест – време прекарано в болница и тази диференцираност е знак за различни канали 

за обработка на позитивни и негативни емоции. 

Според Premkumar et al., 2008, погрешните интерпретации на страх като гняв се 

асоциират с по-голяма давност на болестта. 

Освен това, ако приемем хроничността за знак на по-неблагоприятни параметри 

на боледуване, има косвена подкрепа на находките ни от поредица проучвания върху 

хронична шизофренна популация (Kington et al., 2000, Kucharska-Pietura et al. 2005, 

Pinkham, Penn, 2007, Pan et al., 2009, Bora et al., 2009, Leung et al., 2011). 

В тази насока важни са и изводите в обзора на Edwards et al., 2002 за ролята на 

важни параметри на боледуването спрямо дефицита в декодиране на лицева експресия. 

Налице е зависимост на по-тежки увреди увреди в емоционалната перцепция с 

по-голяма възраст на пациентите и по-късна възраст на поява на болестта. 

Обратно – продължителността на болестта и общият брой хоспитализации нямат 

значима връзка с резултатите от тестовете за емоционална перцепция.  

За важното, според нас, нееднородно асоцииране на дефицитите в декодиране на 

лицева експресия с параметрите на болест във връзка с различия според валентността, 

позицията и пола на експонираното изображение, не открихме публикации с подобно 

съдържание в достъпната литература. Поради това коментар тук не е възможен.  
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Декодиране на лицева експресия и оценки за клинични симптоми 

  

За съпоставка на дефицитите в разпознаване на лицева емоционална експресия с 

клиничните симптоми при шизофрения, като основна методика за оценяване избрахме 

Скалата за позитивен и негативен синдром / PANSS  (Kay et al., 1986), приложена чрез 

пентагоналния модел на Wolthaus et al., 2000, представящ шизофренните симптоми в 5 

фактора: позитивен, негативен, дезорганизация, възбуда-враждебност и депресивност. 

Този модел създава възможност за обособена оценка на когнитивна увреда и 

дезорганизиран мисловен процес, по-ясни граници на симптоми от негативен тип и 

отделно представени афективни симптоми – което в една или друга степен е присъщо 

за всички петфакторни модели на тази скала (Lykouras et al., 2000; Mass et al., 2000). 

Петфакторният модел на PANSS / Wolthaus et al., 2000 групира показателите на 

PANSS в следните пет отделно обособени фактори: 
 

 
POSITIVE FACTOR 
 

P1 – НАЛУДНОСТИ 

P3 – ХАЛЮЦИНАТОРНО ПОВЕДЕНИЕ 

P5 – МЕГАЛОМАННИ ИДЕИ 

P6 – ПОДОЗРИТЕЛНОСТ / ПРЕСЛЕДВАНЕ 

G1 – ХИПОХОНДРИЧНИ ОПАСЕНИЯ 

G9 – НЕОБИЧАЙНО МИСЛОВНО СЪДЪРЖАНИЕ 

      G12 – ЛИПСА НА КРИТИЧНОСТ 
 

 
NEGATIVE FACTOR 
 

N1 – ПРИТЪПЕН АФЕКТ 

N2 – ЕМОЦИОНАЛНА ОТТЕГЛЕНОСТ 

N3 – ЛОШ КОНТАКТ 

N4 – ПАСИВНО / АПАТИЧНО ОТТЕГЛЯНЕ 

N6 – ЛИПСА НА СПОНТАННОСТ / РАЗГОВОР 

G7 – ДВИГАТЕЛНА РЕТАРДАЦИЯ 

G16 – АКТИВНО СОЦИАЛНО ОТДРЪПВАНЕ    

 

 
DISORGANIZATION FACTOR 
 

P2 – МИСЛОВНА ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ 

N5 – ЗАТРУДНЕНО АБСТРАКТНО МИСЛЕНЕ 

N7 – СТЕРЕОТИПНО МИСЛЕНЕ 

G10 – ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ 

G11 – НАРУШЕНО ВНИМАНИЕ 

G13 – НАРУШЕНИЯ НА ВОЛЯТА 

         G15 – СВРЪХАНГАЖИРАНОСТ 

 

 
Wolthaus et al.,  

Psychopharmacology. 2000 May; 150:399-403 

 
AGITATION-DEPRESSION FACTOR 
 

G2 – ТРЕВОЖНОСТ 

G3 – ЧУВСТВО НА ВИНА 

G4 – НАПРЕЖЕНИЕ 

         G6 – ПОТИСНАТОСТ 

 

 
EXCITEMENT-HOSTILITY FACTOR 
 

P4 – ВЪЗБУДА 

P7 – ВРАЖДЕБНОСТ 

G8 – НЕЖЕЛАНИЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ 

G14 – ЛОШ КОНТРОЛ НА ИМПУЛСИТЕ 

 
 

Табл. 31. Съпоставка на клинични симптоми и тежест на болестта при пациентите 
 

 
PANSS - TOTAL 

SCORE  
POSITIVE 

FACTOR 
NEGATIVE 

FACTOR 
DISORGANI 

ZATION 
EXCITEMENT 

HOSTILITY 
DEPRESSION 

FACTOR 
CGI –SEVERITY 

OF ILLNESS 

0 – ЖЕНИ Mean 80.5000 22.6000 20.5556 22.0556 5.6333 7.7556 4.1556 

N = 90 Std. Deviation 14.5596 5.3439 4.2693 5.1240 2.0137 2.7409 .6855 

1 – МЪЖЕ Mean 81.1333 22.3111 21.5667 23.6556 4.9000 6.8889 4.3667 

N = 90 Std. Deviation 14.4783 5.7115 5.0526 5.8620 1.4146 2.3002 .6779 

ОБЩО Mean 80.8167 22.4556 21.0611 22.8556 5.2667 7.3222 4.2611 

N = 180 Std. Deviation 14.4819 5.5172 4.6918 5.5483 1.7738 2.5602 .6880 

ANOVA–one way / Sig ,770 ,726 ,149 ,053 ,005 ,023 ,039 

Mann-Whitney U 3895,000 3863,000 3621,500 3426,500 3154,000 3297,000 3477,500 

Wilcoxon W 7990,000 7958,000 7716,500 7521,500 7249,000 7392,000 7572,500 

Z -,444 -,536 -1,230 -1,788 -2,760 -2,174 -1,905 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,657 ,592 ,219 ,074 ,006 ,030 ,057 

 

Отразеното по тези показатели състояние на пациентите – участници (Табл. 32) 

показва пациенти с отчетливи клинични феномени – сравнително висока обща оценка 

по PANSS с изразени симптоми от позитивен и негативен тип, и на дезорганизация, с 

оценка по CGI – надвишаваща умерено тежка.  

Тези симптоми бяха представени при жени и мъже с шизофрения без значими 

различия с оглед добра съпоставимост на данни в контекста на изследването. Само по 

отношение на симптоми от факторите възбуда-враждебност и депресивност, налице бе 

значимо по-тежка представеност сред жените с шизофрения, но преценихме че такава 

разлика няма да повлияе съществено крайните резултати. 

Обработихме получените данни с непараметричен анализ (Mann Whitney Test), с 

вариационен анализ (ANOVA One way) и корелационен анализ (Kendall; Spearman). 
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Табл. 32. Декодиране на емоции според валентност в различни позиции и параметри на болест (1-7) 
 

( 1  ) НЕУТРАЛНО 
PANSS – TOTAL 

SCORE 
PANSS – 
POSITIVE   

PANSS – 
NEGATIVE  

PANSS - 
DISORGANIZATION 

PANSS - 
EXCITEMENT 

PANSS - 
DEPRESSION 

CGI – SEVERITY 
OF ILLNESS 

НЕУТРАЛНО (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЛЯВ ПРОФИЛ 

Kendall's/Spearman's  -,237** -,300** -,109 -,140 -,306** -,373** -,279** -,341** -,110 -,127 -,046 -,058 -,194** -,213** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,067 ,061 ,000 ,000 ,000 ,000 ,088 ,090 ,450 ,443 ,004 ,004 

НЕУТРАЛНО (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ДЕСЕН ПРОФИЛ 

Kendall's/Spearman's  -,260** -,325** -,124 * -,160 * -,322** -,397** -,281** -,349** -,029 -,033 -,014 -,017 -,228** -,253** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,038 ,032 ,000 ,000 ,000 ,000 ,658 ,661 ,825 ,819 ,001 ,001 

НЕУТРАЛНО (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦИЯ 

Kendall's/Spearman's  -,331** -,412** -,139 * -,173 * -,353** -,429** -,373** -,454** -,107 -,123 -,081 -,103 -,306** -,331** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,020 ,020 ,000 ,000 ,000 ,000 ,100 ,099 ,190 ,171 ,000 ,000 

 

( 2  ) ВЕСЕЛИЕ 
PANSS – TOTAL 

SCORE 
PANSS – 
POSITIVE   

PANSS – 
NEGATIVE  

PANSS - 
DISORGANIZATION 

PANSS - 
EXCITEMENT 

PANSS - 
DEPRESSION 

CGI – SEVERITY 
OF ILLNESS 

ВЕСЕЛИЕ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЛЯВ ПРОФИЛ 

Kendall's/Spearman's  -,101 -,123 -,082 -,098 -,107 -,1267 -,107 -,127 ,008 ,009 ,071 ,083 -,159 * -,166 * 

Sig. (2-tailed) ,100 ,099 ,191 ,190 ,091 ,092 ,089 ,090 ,902 ,901 ,270 ,270 ,026 ,025 

ВЕСЕЛИЕ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ДЕСЕН ПРОФИЛ 

Kendall's/Spearman's  -,238 -,288** -,148 * -,176 * -,192** -,227** -,220** -,263** -,138 * -,152 * -,053 -,061 -,234** -,245** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,018 ,018 ,002 ,002 ,000 ,000 ,043 ,042 ,411 ,413 ,001 ,001 

ВЕСЕЛИЕ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦИЯ 

Kendall's/Spearman's  -,165** -,200** -,131 * -,157 * -,153 * -,181 * -,135 * -,160 * -,018 -,020 -,071 -,082 -,172 * -,180 * 

Sig. (2-tailed) ,008 ,007 ,036 ,036 ,016 ,015 ,032 ,032 ,788 ,789 ,273 ,274 ,016 ,015 

 

( 3  ) СТРАХ 
PANSS – TOTAL 

SCORE 
PANSS – 
POSITIVE   

PANSS – 
NEGATIVE  

PANSS - 
DISORGANIZATION 

PANSS - 
EXCITEMENT 

PANSS - 
DEPRESSION 

CGI – SEVERITY 
OF ILLNESS 

СТРАХ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЛЯВ ПРОФИЛ 

Kendall's/Spearman's  -,111 -,139 -,087 -,107 -,112 -,137 -,118 -,145 -,077 -,086 ,050 ,060 -,157 * -,171 * 

Sig. (2-tailed) ,066 ,063 ,156 ,151 ,068 ,067 ,053 ,053 ,247 ,252 ,427 ,427 ,023 ,022 

СТРАХ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ДЕСЕН ПРОФИЛ 

Kendall's/Spearman's  -,105 -,130 -,010 -,010 -,164** -,198** -,114 -,139 -,033 -,037 -,012 -,014 -,116 -,124 

Sig. (2-tailed) ,081 ,081 ,867 ,891 ,008 ,008 ,064 ,063 ,621 ,626 ,853 ,855 ,096 ,097 

СТРАХ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦИЯ 

Kendall's/Spearman's  -,097 -,125 ,023 ,028 -,187** -,231** -,173** -,219** ,018 ,021 ,117 ,143 -,143 * -,158 * 

Sig. (2-tailed) ,096 ,094 ,701 ,709 ,002 ,002 ,004 ,003 ,780 ,791 ,056 ,055 ,035 ,034 

 

( 4  ) ГНЯВ 
PANSS – TOTAL 

SCORE 
PANSS – 
POSITIVE   

PANSS – 
NEGATIVE  

PANSS - 
DISORGANIZATION 

PANSS - 
EXCITEMENT 

PANSS - 
DEPRESSION 

CGI – SEVERITY 
OF ILLNESS 

ГНЯВ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЛЯВ ПРОФИЛ 

Kendall's/Spearman's  -,164** -,206** ,025 ,033 -,259** -,321** -,230 -,286** -,030 -,033 ,003 ,003 -,156 * -,173 * 

Sig. (2-tailed) ,005 ,006 ,670 ,662 ,000 ,000 ,000 ,000 ,641 ,665 ,962 ,970 ,020 ,020 

ГНЯВ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ДЕСЕН ПРОФИЛ 

Kendall's/Spearman's  -,159** -,207** ,-049 -,070 -,202** -,187** -210** -,268** -,036 -,043 ,013 ,017 -,164 * -,183 * 

Sig. (2-tailed) ,006 ,005 ,410 ,413 ,001 ,001 ,000 ,000 ,576 ,568 ,827 ,821 ,015 ,014 

ГНЯВ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦИЯ 

Kendall's/Spearman's  -,140 * -,182 * -,070 -,090 -,187** -,234** -,197** -,248** ,004 ,005 ,035 ,043 -,134 * -,149 * 

Sig. (2-tailed) ,017 ,014 ,237 ,231 ,002 ,002 ,001 ,001 ,953 ,951 ,564 ,568 ,046 ,046 
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( 5  ) ТЪГА 
PANSS – TOTAL 

SCORE 
PANSS – 
POSITIVE   

PANSS – 
NEGATIVE  

PANSS - 
DISORGANIZATION 

PANSS - 
EXCITEMENT 

PANSS - 
DEPRESSION 

CGI – SEVERITY 
OF ILLNESS 

ТЪГА (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЛЯВ ПРОФИЛ 

Kendall's/Spearman's  -,198** -,247** -,032 -,039 -,350** -,428** -,260** -,323 -,070 -,080 ,090 ,107 -,248** -,272** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,591 ,803 ,000 ,000 ,000 ,000 ,286 ,286 ,146 ,153 ,000 ,000 

ТЪГА (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ДЕСЕН ПРОФИЛ 

Kendall's/Spearman's  -,012 -,018 ,025 ,033 -,105 -,136 -,056 -,070 ,078 ,090 ,105 ,129 -,066 -,075 

Sig. (2-tailed) ,834 ,807 ,674 ,656 ,080 ,069 ,346 ,347 ,229 ,231 ,088 ,083 ,326 ,315 

ТЪГА (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦИЯ 

Kendall's/Spearman's  -,127 * -,167 * -,056 -,072 -,249** -,307** -,195** -,245** -,016 -,018 ,121 * ,146 ,-,193** -,215** 

Sig. (2-tailed) ,030 ,025 ,345 ,333 ,000 ,000 ,001 ,001 ,801 ,810 ,049 ,051 ,004 ,004 

 

( 6  ) ПОГНУСА 
PANSS – TOTAL 

SCORE 
PANSS – 
POSITIVE   

PANSS – 
NEGATIVE  

PANSS - 
DISORGANIZATION 

PANSS - 
EXCITEMENT 

PANSS - 
DEPRESSION 

CGI – SEVERITY 
OF ILLNESS 

ПОГНУСА (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЛЯВ ПРОФИЛ 

Kendall's/Spearman's  -,231** -,299** -,051 -,065 -,330** -,420 -,315** -,401 -,014 -,016 ,074 ,093 -,269** -,302** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,389 ,388 ,000 ,000 ,000 ,000 ,825 ,829 ,223 ,216 ,000 ,000 

ПОГНУСА (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ДЕСЕН ПРОФИЛ 

Kendall's/Spearman's  -,265** -,338 -,141 * -,181 * -,303** -,327 -,288** -,362** -,090 -,107 ,011 ,014 -,323** -,356** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,017 ,015 ,000 ,000 ,000 ,000 ,164 ,154 ,855 ,849 ,000 ,000 

ПОГНУСА (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦИЯ 

Kendall's/Spearman's  -,245** -,315** -,068 -,085 -,388 -,482** -,310 -,392 -,064 -,073 ,064 ,078 -,308** -,345** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,252 ,256 ,000 ,000 ,000 ,000 ,320 ,331 ,295 ,295 ,000 ,000 

 

 ( 7  ) УЧУДВАНЕ 
PANSS – TOTAL 

SCORE 
PANSS – 
POSITIVE   

PANSS – 
NEGATIVE  

PANSS - 
DISORGANIZATION 

PANSS - 
EXCITEMENT 

PANSS - 
DEPRESSION 

CGI – SEVERITY 
OF ILLNESS 

УЧУДВАНЕ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЛЯВ ПРОФИЛ 

Kendall's/Spearman's  -,364** -,454** -,174** -,213** -,421** -,510** -,453** -,551** -,098 -,113 ,010 ,014 -,390** -,428** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,004 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,135 ,132 ,872 ,853 ,000 ,000 

УЧУДВАНЕ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ДЕСЕН ПРОФИЛ 

Kendall's/Spearman's  -,268** -,334** -,153 * -,187 * -,308** -,374** -,313** -,381** -,087 -,098 ,026 ,032 -,359** -,384** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,012 ,012 ,000 ,000 ,000 ,000 ,191 ,189 ,677 ,673 ,000 ,000 

УЧУДВАНЕ (МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ) – ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦИЯ 

Kendall's/Spearman's  -,325** -,410** -,173** -,214** -,358** -,411** -,374** -,465** -,099 -,113 ,036 ,042 -,394** -,419** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,004 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,133 ,132 ,567 ,577 ,000 ,000 

 

Получените резултати, отразени в Табл. 32, са представени така: 
 

Значима обратна корелация: 

обща оценка по PANSS: с неутрално изражение (ляв профил, десен профил и фяс); веселие (десен профил и фас); гняв (ляв 
профил, десен профил и фяс); тъга (ляв профил и фас); погнуса (ляв профил, десен профил и фяс); учудване (ляв профил, 
десен профил и фяс) 

позитивен фактор: с неутрално изражение (фас позиция); веселие (десен профил и фас); погнуса (десен профил); учудване 
(ляв и десен профил, фяс) 

негативен фактор: с неутрално изражение (ляв и десен профил, фас); веселие (десен профил, фас); страх (десен профил, фас); 
гняв (ляв и десен профил, фас); тъга (ляв профил, фас); погнуса (ляв и десен профил, фас); учудване (ляв и десен профил, фас) 

фактор дезорганизаия: с неутрално изражение (ляв и десен профил, фас); веселие (десен профил, фас); страх (фас); гняв (ляв 
и десен профил, фас); тъга (ляв профил, фас); погнуса (ляв и десен профил, фас); учудване (ляв и десен профил, фас) 

фактор враждебност: веселие (десен профил) 

фактор депресивност – без данни за обратна корелация 

тежест на болестта по CGI: с неутрално изражение (ляв и десен профил, фас) веселие (ляв и десен профил, фас); страх (ляв 
профил, фас); гняв (ляв и десен профил, фас); тъга (ляв профил, фас); погнуса (ляв и десен профил, фас); учудване (ляв и 
десен профил, фас)  

 

 Парадоксална права корелация – за изражение на тъга (фас) с фактор депресивност (ниско ниво на значимост) 
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Табл. 33. Декодиране на емоции като цяло в различни позиции и клинични симптоми (1, 2) 
 

( 1  ) ПОЗИЦИИ 
PANSS – TOTAL 

SCORE 
PANSS – 
POSITIVE   

PANSS – 
NEGATIVE  

PANSS - 
DISORGANIZATION 

PANSS - 
EXCITEMENT 

PANSS - 
DEPRESSION 

CGI – SEVERITY 
OF ILLNESS 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ЛЯВ ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  -,315** -,427** -,110 * -,143 -,442** -,577** -,402** -,535** -,103 -,125 ,083 ,108 -,371** -,438** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,048 ,055 ,000 ,000 ,000 ,000 ,088 ,095 ,145 ,148 ,000 ,000 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ДЕСЕН ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  -,304** -,408 -,126 * -,167 * -,372** -,478** -,362** -,473 -,073 -,089 -,025 -,031 -,348** -,404** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,024 ,025 ,000 ,000 ,000 ,000 ,230 ,232 ,650 ,682 ,000 ,000 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦИЯ 

Kendall's/Spearman's  -,316** -,425** -,129 * -,169 * -,440 -,555** -,391** -,511** -,039 -,047 ,032 ,041 -,344** -,392** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,021 ,023 ,000 ,000 ,000 ,000 ,526 ,533 ,578 582 ,000 ,000 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ЛЯВ ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  -,313** -,410** -,080 -,105 -,448** -,565** -,413** -,526** -,073 -,091 ,032 ,044 -,288** -,334** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,152 ,161 ,000 ,000 ,000 ,000 ,229 ,226 ,575 ,558 ,000 ,000 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ДЕСЕН ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  -,243** -,326** -,094 -,126 -,335** -,423** -,281** -,369** -,049 -,048 ,058 ,074 -,268** -,311** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,095 ,093 ,000 ,000 ,000 ,000 ,527 ,522 ,318 ,322 ,000 ,000 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦИЯ 

Kendall's/Spearman's  -,316 -,428** -,114 * -,153 * -,447** -,577** -,425** -,553** -,070 -,085 ,115 * ,146 * -,325** -,454** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,041 ,040 ,000 ,000 ,000 ,000 ,248 ,256 ,046 ,050 ,000 ,000 

 

( 2 ) ПОЗИЦИИ 
PANSS – TOTAL 

SCORE 
PANSS – 
POSITIVE   

PANSS – 
NEGATIVE  

PANSS - 
DISORGANIZATION 

PANSS - 
EXCITEMENT 

PANSS - 
DEPRESSION 

CGI – SEVERITY 
OF ILLNESS 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ЛЯВ ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  -,377** -,463** -,100 -,137 -,485** -,635** -,440** -,586** -,094 -,119 ,063 ,084 -,355** -,431** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,063 ,066 ,000 ,000 ,000 ,000 ,107 ,113 ,258 ,262 ,000 ,000 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ДЕСЕН ПРОФИЛ  

Kendall's/Spearman's  -,310** -,429** -,121 * -,169 * -,410** -,538** -,360** -,490** -,056 -,070 ,008 ,010 -,348** -,419** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,025 ,023 ,000 ,000 ,000 ,000 ,346 ,352 ,882 ,000 ,000 ,000 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦИЯ 

Kendall's/Spearman's  -,343** -,478** -,127 * -,177 * -,487** -,632** -,448** -,599** -,063 -,077 ,076 ,100 -,386** -,471** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,019 ,017 ,000 ,000 ,000 ,000 ,285 ,301 ,172 ,183 ,000 ,000 

 

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).        **  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 

 

Получените резултати, отразени в Табл. 33, са представени така: 
 

Значима обратна корелация: 

обща оценка по PANSS: с мъжки изображения (ляв и десен профил, фас) женски изображения (ляв и десен профил, фас); 
мъжки+женски изображения (ляв и десен профил, фас) 

позитивен фактор: с мъжки изображения (ляв и десен профил, фас); женски изображения (фас); мъжки+женски изображения 
(десен профил, фас) 

негативен фактор: с мъжки изображения (ляв и десен профил, фас); женски изображения (ляв и десен профил, фас); 
мъжки+женски изображения (ляв и десен профил, фас) 

фактор дезорганизаия: с мъжки изображения (ляв и десен профил, фас) женски изображения (ляв и десен профил, фас); 
мъжки+женски изображения (ляв и десен профил, фас) 

фактор враждебност – без данни за обратна корелация 

фактор депресивност – без данни за обратна корелация 

тежест на болестта по CGI: с мъжки изображения (ляв и десен профил, фас); женски изображения (ляв и десен профил, фас); 
мъжки+женски изображения (ляв и десен профил, фас)  

 

 Парадоксална права корелация – за женски изображения (фас) с фактор депресивност (ниско ниво на значимост) 
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Табл. 34. Декодиране на емоции по валентност и пол на образа с клинични симптоми (1, 2) 
 

 ( 1  ) МЪЖ – ЕМОЦИИ  
PANSS – TOTAL 

SCORE 
PANSS – 
POSITIVE   

PANSS – 
NEGATIVE  

PANSS - 
DISORGANIZATION 

PANSS - 
EXCITEMENT 

PANSS - 
DEPRESSION 

CGI – SEVERITY 
OF ILLNESS 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / НЕУТРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,289** -,372** -,132 * -,169 * -,341** -,432** -,317** -,405** -,081 -,096 -,049 -,062 -,244** -,274** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,022 ,023 ,000 ,000 ,000 ,000 ,189 ,198 ,408 ,406 ,000 ,000 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ВЕСЕЛИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,196** -,239** -,130 * -,155 * -,195** -,231** -,195** -,235** -,061 -,066 ,001 ,000 -,217** -,229** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,038 ,037 ,002 ,002 ,002 ,001 ,373 ,379 ,991 ,996 ,002 ,002 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА СТРАХ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,111 -,142 -,047 -,062 -,147 * -,187 * -,152** -,191 * -,012 -,013 ,039 ,048 -,176** -,198** 

Sig. (2-tailed) ,052 ,058 ,418 ,411 ,012 ,012 ,009 ,010 ,848 ,857 ,514 ,524 ,008 ,008 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ГНЯВ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,222** -,295** -,076 -,098 -,271** -,350** -,287** -,370** -,081 -,098 ,011 ,014 -,236** -,270** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,187 ,191 ,000 ,000 ,000 ,000 ,197 ,191 ,847 ,848 ,000 ,000 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ТЪГА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,107 -,140 -,016 -,021 -,236** -,298** -,168** -,219** ,021 ,026 ,099 ,124 -,175** -,198** 

Sig. (2-tailed) ,059 ,061 ,785 ,779 ,000 ,000 ,004 ,003 ,732 ,725 ,093 ,096 ,007 ,008 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ПОГНУСА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,238** -,318** -,061 -,078 -,357** -,462** -,290** -,392** -,068 -,082 ,045 ,057 -,284** -,331** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,290 ,301 ,000 ,000 ,000 ,000 ,278 ,274 ,451 ,449 ,000 ,000 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА УЧУДВАНЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,381** -,479** -,219** -,272** -,404** -,491** -,429 -,529** -,118 -,138 -,016 -,017 -,435** -,481** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,064 ,064 ,825 ,825 ,000 ,000 

 

 ( 2  ) ЖЕНА – ЕМОЦИИ  
PANSS – TOTAL 

SCORE 
PANSS – 
POSITIVE   

PANSS – 
NEGATIVE  

PANSS - 
DISORGANIZATION 

PANSS - 
EXCITEMENT 

PANSS - 
DEPRESSION 

CGI – SEVERITY 
OF ILLNESS 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / НЕУТРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,276** -,363** -,121 * -,153 * -,326** -,393** -,301** -,108 -,091 -,050 -,037 -,050 -,249** -,285** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,038 ,038 ,000 ,000 ,000 ,000 ,150 ,149 ,532 ,503 ,000 ,000 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ВЕСЕЛИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,188** -,229** -,129 * -,155 * -,155 * -,184 * -,173** -,208** -,051 -,056 -,013 -,039 -,196** -,206** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,002 ,038 ,038 ,014 ,013 ,006 ,005 ,456 ,454 ,602 ,601 ,006 ,006 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА СТРАХ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,111 -,142 -,047 -,062 -,147 * -,187 * -,152** -,191 -,012 -,013 ,039 ,048 -,176** -,198** 

Sig. (2-tailed) ,052 ,058 ,418 ,411 ,012 ,012 ,009 ,010 ,848 ,857 ,514 ,524 ,008 ,008 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ГНЯВ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,094 1.126 ,011 ,014 -,159** -,214** -,148 * -,195** ,026 ,031 ,005 ,008 -,062 -,075 

Sig. (2-tailed) ,099 ,091 ,843 ,850 ,006 ,004 ,011 ,009 ,681 ,680 ,935 ,919 ,349 ,319 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ТЪГА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,137 * -,182 * -,033 -,044 -,271** -,344** -,197** -,257** -,026 -,029 ,120 * ,154 * -,201** -,228** 

Sig. (2-tailed) ,016 ,014 ,569 ,561 ,000 ,000 ,001 ,000 ,684 ,702 ,044 ,039 ,002 ,002 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ПОГНУСА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,282** -,360** -,122 * -,161 * -,354** -,449** -,338** -,426** -,047 -,056 ,059 ,075 -,335** -,377** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,033 ,031 ,000 ,000 ,000 ,000 ,450 ,454 ,323 ,318 ,000 ,000 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА УЧУДВАНЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,299** -,389** -,123 * -,162 * -,380** -,474** -,379** -,479** -,095 -,109 ,048 ,062 -,351** -,392** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,037 ,030 ,000 ,000 ,000 ,000 ,140 ,144 ,426 ,406 ,000 ,000 
 

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).        **  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
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Получените резултати, отразени в Табл. 34, са представени така: 
 

Значима обратна корелация: 

обща оценка по PANSS: с мъжки образи (неутрално изражение, веселие, гняв, погнуса, учудване); женски образи (неутрално 
изражение, веселие, тъга, погнуса, учудване)  

позитивен фактор: с мъжки образи (неутрален израз, веселие, учудване); женски образи (неутрален израз, веселие, учудване) 

негативен фактор: с мъжки образи (неутрално изражение, веселие, страх, гняв, тъга, погнуса, учудване); женски образи 
(неутрално изражение, веселие, страх, гняв, тъга, погнуса, учудване) 

фактор дезорганизаия: с мъжки образи (неутрално изражение, веселие, страх, гняв, тъга, погнуса, учудване); женски образи 
(неутрално изражение, веселие, страх, гняв, тъга, погнуса, учудване) 

фактор враждебност – няма данни за обратна корелация 

фактор депресивност – няма данни за обратна корелация 

тежест на болестта по CGI: с мъжки образи (неутрално изражение, веселие, страх, гняв, тъга, погнуса, учудване); женски 
образи (неутрално изражение, веселие, страх, тъга, погнуса, учудване)  

 Парадоксална права корелация – за женски изображения (тъга) с фактор депресивност (ниско ниво на значимост) 
 

 

Табл. 35. Декодиране на различни емоции в обобщени позиции и клинични симптоми (1, 2) 
 

( 1  ) ЕМОЦИИ – ОБЩО  
PANSS – TOTAL 

SCORE 
PANSS – 
POSITIVE   

PANSS – 
NEGATIVE  

PANSS - 
DISORGANIZATION 

PANSS - 
EXCITEMENT 

PANSS - 
DEPRESSION 

CGI – SEVERITY 
OF ILLNESS 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / НЕУТРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,305** -,411** -,132 * -,178 * -,361** -,477** -,342** -,451** -,090 -,110 -,046 -,062 -,263** -,309** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,017 ,017 ,000 ,000 ,000 ,000 ,136 ,140 ,424 ,407 ,000 ,000 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ВЕСЕЛИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,219** -,266** -,159 * -,191 * -,181** -,219** -,211** -,256** -,078 -,086 -,009 -,011 -,244** -,259** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,010 ,010 ,004 ,003 ,001 ,001 ,249 ,249 ,887 ,888 ,001 ,000 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА СТРАХ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,134 * -,179 * -,033 -,045 -,194** -,255** -,182** -,238** -,028 -,033 ,073 ,095 -,171** -,201** 

Sig. (2-tailed) ,015 ,016 ,561 ,548 ,001 ,001 ,001 ,001 ,644 ,663 ,206 ,207 ,007 ,007 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ГНЯВ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,185** -,261** -,044 -,059 -,254** -,346** -,253** -,344 -,028 -,036 ,015 ,021 -,185** -,223** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,421 ,434 ,000 ,000 ,000 ,000 ,639 ,630 ,797 ,783 ,003 ,003 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ТЪГА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,138 * -,191 * -,028 -,039 -,293** -,383** -,210** -,285** -,004 -,004 ,129 * ,170 * -,214** -,252** 

Sig. (2-tailed) ,011 ,010 ,612 ,600 ,000 ,000 ,000 ,000 ,942 ,960 ,023 ,022 ,001 ,001 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ПОГНУСА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,275** -,379** -,096 -,133 -,380** -,513** -,329** -,456** -,055 -,067 ,058 ,078 -,327** -,494** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,081 ,076 ,000 ,000 ,000 ,000 ,356 ,375 ,309 ,298 ,000 ,000 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА УЧУДВАНЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,372** -,490** -,182** -,237** -,437** -,552** -,442** -,568** -,115 -,141 0,14 ,020 -,417** -,483** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,062 ,059 ,807 ,792 ,000 ,000 

 

Получените резултати, отразени в Табл. 35 (1), са представени така: 
 

Значима обратна корелация: 

обща оценка по PANSS: с неутрално изражение, веселие, учудване, страх, гняв, тъга, погнуса, учудване 

позитивен фактор: с неутрално изражение, веселие, учудване 

негативен фактор: с неутрално изражение, веселие, учудване, страх, гняв, тъга, погнуса, учудване 

фактор дезорганизаия: с неутрално изражение, веселие, учудване, страх, гняв, тъга, погнуса, учудване 

фактор враждебност – няма данни за обратна корелация 

фактор депресивност – няма данни за обратна корелация 

тежест на болестта по CGI: с неутрално изражение, веселие, учудване, страх, гняв, тъга, погнуса, учудване 
 

 Парадоксална права корелация – за изражение на тъга с фактор депресивност (ниско ниво на значимост) 
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( 2 ) ЕМОЦИИ – ОБЩО  
PANSS – TOTAL 

SCORE 
PANSS – 
POSITIVE   

PANSS – 
NEGATIVE  

PANSS - 
DISORGANIZATION 

PANSS - 
EXCITEMENT 

PANSS - 
DEPRESSION 

CGI – SEVERITY 
OF ILLNESS 

МЪЖКИ ОБРАЗИ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  -,356** -,497** -,134 * -,183 * -,489** -,638** -,448** -,606** -,082 -,106 ,038 ,052 -,396** -,484** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,012 ,014 ,000 ,000 ,000 ,000 ,155 ,155 ,487 ,488 ,000 ,000 

ЖЕНСКИ ОБРАЗИ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  -,324** -,457** -,118 * -,174** -,454** -,608** -,416** -,563** -,059 -,074 ,064 ,084 -,371** -,458** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,026 ,020 ,000 ,000 ,000 ,000 ,309 ,321 ,243 ,262 ,000 ,000 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ОБРАЗИ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  -,360** -,509** -,133 * -,190 * -,498** -,660** -,457** -,623** -,075 -,096 ,052 ,069 -,401** -,500** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,011 ,011 ,000 ,000 ,000 ,000 ,190 ,199 ,331 ,358 ,000 ,000 
 

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).        **  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
 

 

И в обобщение, резултатите, отразени в Табл. 35 (2), са представени така: 
 

Значима обратна корелация: 

обща оценка по PANSS: с мъжки и женски изображения (общо) 

позитивен фактор: с мъжки и женски изображения (общо) 

негативен фактор: с мъжки и женски изображения (общо) 

фактор дезорганизаия: с мъжки и женски изображения (общо) 

фактор враждебност – няма данни за обратна корелация 

фактор депресивност – няма данни за обратна корелация 

тежест на болестта по CGI: с мъжки и женски изображения (общо) 
 

 

Обобщените ни резултати посочват значима обратна корелация с общата оценка 

по PANSS и  факторите позитивен, негативен и дезорганизация, и с оценка по CGI. 

Резултатите ни не подкрепят данни от проучвания, отхвърлящи връзка на увреди 

в перцепцията на лицеви емоции с клинични симптоми – сравнително ранни (Muzekari, 

Bates, 1977, Novic et al., 1984, Cramer et al., 1989, Borod et al., 1989, Bellack et al., 1996, 

Wölwer et al., 1996, Addington & Addington, 1998, Sweet et al., 1998) и по-късни (Silver, 

Shlomo, 2001, Kucharska-Pietura, Klimkowski, 2002, Kucharska-Pietura et al., 2005, Fullam, 

Dolan, 2006, Bediou et al., 2007, Seiferth et al., 2009, Fiszdon, Johannesen, 2010
 
, Seubert et 

al., 2010, Green et al., 2011). Липсата на такава значима връзка се дължи на различия в 

дизайн, методи и малък брой изследвани лица (Marwick, Hall, 2008, Mandal et al., 1998). 

В обзор над 110 публикации Trémeau, 2006 намира липса на корелация на симптоми с 

дефицити в разпознаване на лицев афект при 18 проучвания (Kee et al., 1998). 

Нашите резултати за връзка между дефицити в декодиране на лицева експресия 

и позитивни симптоми на шизофрения имат подкрепа от поредица сходни публикации. 

Преди всичко, нашите данни са сходни с данни от проучвания, съобщаващи по-

тежък дефицит в декодиране на лицева експресия при пациенти с параноидна / налудна 

шизофрения (Kline et al., 1992, Phillips et al., 1999, Green, 2001, Green et al., 2003, Russel 

et al., 2007, Nelson et al., 2007, McGlade et al., 2008, Cohen et al., 2009, Haut, MacDonald, 

2010, Eack et al., 2010, Behere et al., 2011). 

Има проучвания (Poole et al., 2000, Ramos et al., 2001, Kee et al., 2003, Hall et al., 

2004, Pinkham et al., 2008, Doop, Park, 2009), установяващи корелация само с позитивни 

симптоми (измервани с BPRS, SAPS и PANSS) – без ангажиране на други симптомни 

домейни и преди всичко – на негативния симптомокомплекс. Тук донякъде се числи и 

проучването на Larøi et al., 2010 за асоциация не само с позитивни, но и с когнитивни 

димензии, чрез петфакторен модел на  PANSS (Lykouras et al., 2000). 

Нашите резултати за връзка между дефицити в декодиране на лицева експресия 

и негативни симптоми на шизофрения са в съответствие с множество публикации. 
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Има възгледи, сочещи негативните симптоми като основна и даже – единствена 

област на свързаност с дефицит в идентифициране на лицеви емоции, защото са пречка 

за разпознаване на „завоалирани” стимули (Morrison et al., 1988;Green, Walker, 1986). 

Такива находки (Gaebel, Wölwer, 1992, Schneider et al., 1995, Lewis, Garver, 1995, 

Bryson et al., 1998, Shaw et al., 1999, Baudouin et al., 2002, Kohler et al., 2003, Sachs et al., 

2004, Herbener et al., 2005, Martin et al., 2005, Fakra et al., 2009, Hofer et al., 2009, Lee et 

al., 2010, Strauss et al., 2010, Jaracz et al., 2011, Green et al., 2011, с измервания предимно 

чрез PANSS и SANS), са изцяло в подкрепа на нашите резултати. 

Има и проучвания, посочващи корелация, но само с отделни емоции, най-често с 

негативна валентност. Такива са находките на Silver et al., 2002 за степени  на веселие, 

но не и на тъга; на Gur et al., 2006 / 2007 за весели, тъжни, неутрални изражения и израз 

на страх; на Turetsky et al.,2007 за много весели и весели лица; на Herbener et al., 2008 за 

веселие, тъга и неутрален израз; на Michalopoulou et al., 2008 за страх, тъга и  неутрален 

израз, на Rauch et al., 2010 за маскирани тъжни и весели изражения; на Salgado-Pineda et 

al., 2010 за погрешно разграничаване на гняв от страх; на Johnston et al., 2010 за преход 

на неутрално изражение в изражения на удивление или страх – заради сходния нервно-

мускулен апарат на изява. Интересни са данните на van't Wout et al., 2007 за най-лошо 

разпознаване на страх – защото такива са и нашите резултати. Данните от посочените 

проучвания са в подкрепа на нашите данни, но при нас е налице корелация и с други 

групи симптоми (по PANSS), и с тежестта на болестта като цяло (по CGI). 

Поради това, внимание заслужават публикациите за комплексно ангажиране на 

негативни и позитивни симптоми с дефицити в обработка на информация за лицеизраз 

– за неутрална емоция, веселие и тъга (Mandal et al., 1999, Kohler et al., 2000); за тъга-

радост-неутрално изражения (Green et al., 2011); за веселие, тъга, страх, гняв, погнуса и 

неутрален израз (Penn et al., 2000, Chambon et al., 2006, Lynn, Salisbury, 2008, Behere et 

al., 2011) и добавяне на учудване към тези 6 емоции (Lee et al., 2010). В мета-анализ на 

Kohler et al., 2010 е видно, че повечето (Penn et al., 2000; Bryson et al., 1997; Kohler et al., 

2000; Kohler et al, 2003; Mandal et al., 1999; Schneider et al., 1995), но не всички (Salem et 

al., 1996; Bellack et al., 1996) изследвания показват връзка между позитивни и негативни 

симптоми с успех в емоционална перцепция. Такива са и данните от изследването ни. 

Полезни, в контекста на нашето проучване, са и публикациите за роля на други 

симптоми (освен позитивни и негативни) за тежест на дефицита в декодиране на лицева 

експресия. Посочва се (Burch, 1995, Schneider et al., 1995, Mueser et al., 1997, Poole et al., 

2000, Chen et al., 2008, Hofer et al., 2009, Brown, Cohen, 2010) свързаност на симптомите 

на дезорганизация с дефицит в обработка на информация за лицева емоция. Тези данни 

са в подкрепа на резултатите ни чрез петфакторния модел на PANSS, предлагащ оценки 

за позитивни / негативни симптоми, както и за дезорганизация, и афективни симптоми. 

Сходни са данните на Kohler et al., 2003 за разпознаване на страх в корелация с 

афективна нивелация и с алогия, а на тъга и неутрално изражение – с алогия, като тук 

ще отбележим, че факторът алогия от SANS е всъщност съответен на дезорганизация – 

като фактор от PANSS. 

Находката за права корелация на депресивност с изражение на тъга е любопитна 

и има, макар и бледо сходство с данни на Silver et al., 2005, за по-добро разпознаване на 

емоции от агресивни шизофренни пациенти спрямо пациенти без агресивни прояви при 

равни данни за когниция при двете групи. Все пак, дисфорията е същностна съставка на 

агресивността и е обичайна окраска на шизофренната депресивност, като присъща за 

тази болест специфика. 

За установените нееднаквости в корелация на симптоми с дефицит в декодиране 

на лицева експресия във връзка с пол и позиция на експонираните образи не успяхме да 

намерим аналогични данни в достъпната литература.   
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Декодиране на лицева експресия и оценки за социални дисфункции  
 

Използвахме Формуляр за социални дисфункции / SDF – методика за сестринска 

оценка, съставена от 4 субскали със следните показатели, оценени по 5-степенна скала: 
 

Формуляр за социални дисфункции SDF 
 

(1) Зависимост от грижи (2) Идиосинкратични прояви (3) Асоциални прояви (4) Съдействие за лечение 

1. Проблеми с хранене 

2. Лоша лична хигиена 

3. Занемарена външност 

4. Лошо самообслужване 

5. Упорита неподчиняемост 

6. Замърсява и разхвърля 

7. Отказва да помага 

8. Прояви на безпомощност 
 

1. Шумно поведение 

2. Лоши обноски 

3. Досадно поведение 

4. Отблъскващи привички 

5. Просене и изнудване 

6. Безсмислено прахосване 

7. Прекалява с кафе и цигари 

8. Склонност към скитане 

1. Грубост и враждебност 

2. Агресивни нападения 

3. Деструктивни пориви 

4. Пориви към себеувреждане 

5. Суицидно поведение 

6. Непристойни прояви 

7. Сексуално посегателство 

8. Кражби  и  измами 

1. Отказва лекарствата си 

2. Капризи за друга терапия 

3. Упорство  за изписване 

4. Нагласа  за бягство 

5. Съпротива  за прегледи 

6. Употреба на  алкохол 

7. Употреба  на наркотици 

8. Непозволени  дейности 
 

Приехме за достатъчни общите оценки за тези 4 субскали – като измерители на 

отделни неприемливи поведенчески тенденции, според субективната оценка на пряко 

ангажирана с пациента психиатрична сестра за степента на обременяване на околните / 

персонала заради тези неприемливи поведенчески изяви. 

Отклонихме употреба на Скала за личностово и социално представяне /Personal 

and Social Performance Scale / PSP, (Patrick  et al., 2009) за ниво на социално справяне в 

контекст на съвокупност ог базисни социални роли, защото операционални дефиниции 

на тази скала се припокриват с операционални дефиниции на скалата PANSS и се стига 

до дублиране на оценки, с което изследването ни би станало неинформативно. 

Избрана бе и методика, отчитаща нагласа за доверие – модул на DAS / Disability 

Assessment Schedule, част от оценъчен инструмент на WHO, 1988. Показателите са :  
 

Сестринска преценка за доверие по DAS 
 

1. Да върши някаква полезна работа в болницата 

2. Да разполага с кибрит без надзираване 

3. Да посещава самостоятелно родственици / приятели 

4. Да излиза с пациенти от другия пол /с други пациенти 

5. Да съхранява при себе си остри предмети 
 

6. Да разпределя разумно парите си 

7. Да извършва известна работа извън болницата 

8. Да пребивава в стая на свободен режим 

9. Да бъде изписан още сега, ако има място за живеене 

*  Оценки: категорично не / вероятен риск / определено да 
 

Използвана бе и глобална самооценка за качество на живот по EQ-5D / WHO, 2009, 

с параметри за мобилност, самообслужване, обичайни дейности, дискомфорт и болка, и 

тревожност. Приехме само глобалната самооценка за благополучие (от 0 до 100), защото 

другите пет рубрики бяха трудно изпълними в условията на психиатричен стационар. 

Данните от вариационния анализ (ANOVA One way) са представени в Табл. 36.  
 

Табл. 36. Показатели в обобщени позиции за социални дисфункции и качество на живот  
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗАВИСИМОСТ ОТ 

ГРИЖИ 
ИДИОСИНКРАТИ 

ЧНОСТ 
АСОЦИАЛНИ  
ПОВЕДЕНИЕ 

СЪДЕЙСТВИЕ ЗА 
ЛЕЧЕНИЕ 

СОЦИАЛНИ 
ДИСФУНКЦИИ ОБЩО 

DAS – ДОВЕРИЕ  
ОБЩА ОЦЕНКА 

QUOL – КАЧЕСТВО     
НА ЖИВОТ  

0– ЖЕНИ Mean 4,4444 3,0222 ,5444 1,2667 9,2222 11,1111 65,3556 

 Std. Deviation 3,6075 4,4342 1,1914 2,0378 8,9703 4,7249 27,2567 

1 – 

МЪЖЕ 
Mean 3,1556 1,8778 ,1667 ,3333 5,5333 10,8444 64,9663 

 Std. Deviation 2,9219 2,5565 ,5028 ,7789 5,2877 4,0996 24,4012 

ANOVA–one way / 
Sig 

,009 ,035 ,006 ,000 ,001 ,686 ,920 

 

При жените с шизофрения има повече увреди за зависимост от грижи (р= 0,009), 

за идиосинкратични прояви (р = 0,035), за асоциално поведение (р = 0,006), съдействие 

за лечение ( р < 0,001) и обща оценка по скалата (р = 0,001). 
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Табл. 37. Декодиране на емоции по валентност и пол на образа със социални дисфункции (1, 2) 
 

( 1  ) МЪЖ – ЕМОЦИИ  
ЗАВИСИМОСТ ОТ 

ГРИЖИ 
ИДИОСИНКРАТИ 

ЧНОСТ 
АСОЦИАЛНИ  
ПОВЕДЕНИЕ 

СЪДЕЙСТВИЕ ЗА 
ЛЕЧЕНИЕ 

ДИСФУНКЦИИ –  
ОБЩО 

DAS – ДОВЕРИЕ  
ОБЩА ОЦЕНКА 

QUOL – 
САМООЦЕНКА  

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / НЕУТРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,179** -,226** -,050 -,061 -,039 -,043 -,040 -,047 -,153** -,197** ,224 ,288** -,055 -,073 

Sig. (2-tailed) ,002 ,002 ,416 ,415 ,556 ,564 ,527 ,535 ,009 ,008 ,000 ,000 ,346 ,334 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ВЕСЕЛИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,027 -,031 -,040 -,045 ,033 ,034 -,061 -,064 -,047 -,057 ,080 ,096 -,005 -,006 

Sig. (2-tailed) ,675 ,684 ,545 ,548 ,651 ,651 ,387 ,390 ,450 ,445 ,200 ,200 ,938 ,935 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА СТРАХ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,041 --,048 ,000 ,000 ,-,009 -,010 -,021 -,024 -,028 -,033 ,057 ,073 ,019 ,021 

Sig. (2-tailed) ,496 ,522 ,998 ,998 ,891 ,893 ,745 ,752 ,636 ,656 ,329 ,333 ,746 ,782 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ГНЯВ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,115 * -,148 * -,063 -,079 -,085 -,096 -,054 -,063 -,111 -,148 * ,070 ,098 -,108 -,137 

Sig. (2-tailed) ,050 ,048 ,301 ,294 ,204 ,200 ,406 ,401 ,055 ,047 ,225 ,191 ,062 ,067 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ТЪГА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,144 * -,182 * ,044 ,056 ,153 * ,173 * -,994 -,003 -,055 -,071 ,159** ,205** -,034 -,047 

Sig. (2-tailed) ,015 ,014 ,465 ,450 ,021 ,020 ,949 ,965 ,345 ,343 ,006 ,006 ,551 ,532 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ПОГНУСА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,134 * -,172 * -,088 -,110 -,050 -,055 -,100 -,115 -,143 * -,187 * ,135 * ,182 * -,082 -,107 

Sig. (2-tailed) ,023 ,021 ,147 ,143 ,455 ,466 ,123 ,125 ,013 ,012 ,019 ,015 ,155 ,153 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА УЧУДВАНЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,133 * -,164 * -,077 -,093 -,014 -,015 -,031 -,035 -,126 * -,159 * ,238** ,303** ,021 ,027 

Sig. (2-tailed) ,029 ,028 ,218 ,215 ,839 ,843 ,641 ,642 ,035 ,032 ,000 ,000 ,724 ,719 

 

( 2  ) ЖЕНА – ЕМОЦИИ  
ЗАВИСИМОСТ ОТ 

ГРИЖИ 
ИДИОСИНКРАТИ 

ЧНОСТ 
АСОЦИАЛНИ  
ПОВЕДЕНИЕ 

СЪДЕЙСТВИЕ ЗА 
ЛЕЧЕНИЕ 

ДИСФУНКЦИИ –  
ОБЩО 

DAS – ДОВЕРИЕ  
ОБЩА ОЦЕНКА 

QUOL – 
САМООЦЕНКА  

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / НЕУТРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,197** -,245** -,025 -,034 -,064 -,071 -,029 -,032 -,150 * -,191 * ,216** ,276** ,057 ,071 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,689 ,651 ,345 ,343 ,663 ,669 ,010 ,010 ,000 ,000 ,328 ,342 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ВЕСЕЛИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,001 -,001 -,033 -,038 ,069 ,072 -,066 -,070 -,019 -,023 ,101 ,121 ,027 ,033 

Sig. (2-tailed) ,990 ,989 ,617 ,614 ,337 ,339 ,350 ,349 ,760 ,756 ,106 ,107 ,660 ,661 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА СТРАХ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,041 -,048 ,000 ,000 -,009 -,010 -,021 -,024 -,028 -,033 ,057 ,073 ,019 ,021 

Sig. (2-tailed) ,496 ,522 ,998 ,998 ,891 ,893 ,745 ,752 ,636 ,656 ,329 ,333 ,745 ,782 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ГНЯВ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,116 -,150 * -,070 -,087 -,039 -,044 -,079 -,090 -,106 -,137 ,058 ,077 -,065 -,085 

Sig. (2-tailed) ,051 ,044 ,252 ,247 ,564 ,555 ,229 ,230 ,070 ,066 ,316 ,303 ,264 ,265 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ТЪГА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,011 -,015 -,038 -,046 ,075 ,084 ,026 ,032 -,021 -,025 ,053 ,070 ,010 ,015 

Sig. (2-tailed) ,852 ,842 ,539 ,536 ,265 ,264 ,690 ,667 ,718 ,734 ,361 ,353 ,857 ,843 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ПОГНУСА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,110 -,138 -,047 -,059 -,029 -,033 -,012 -,014 -,128 * -,163 * ,231** ,293 -,011 -,015 

Sig. (2-tailed) ,061 ,064 ,437 ,431 ,665 ,663 ,849 ,856 ,027 ,029 ,000 ,000 ,846 ,842 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА УЧУДВАНЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,178** -,219** -,088 -,196 -,001 ,000 -,009 -,010 -,128 * -,164 * ,224** ,284** -,011 -,013 

Sig. (2-tailed) ,003 ,003 ,158 ,155 ,992 ,999 ,889 ,898 ,031 ,028 ,000 ,000 ,855 ,867 

 

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).        **  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
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Получените резултати, отразени в Табл. 37, са представени така: 
 

Значима обратна корелация: 

зависимост от грижи: мъжки образи (неутрален израз, гняв, тъга, погнуса, учудване); женски образи (неутрален израз, гняв, 
учудване) 

дисфункции – обща оценка: мъжки образи (неутрален израз, гняв, погнуса, учудване); женски образи (неутрален израз, погнуса, 
учудване) 

 

 

Значима права корелация: 

асоциално поведение (парадоксално!) – мъжки образи (тъга) 

доверие по DAS – обща оценка: мъжки образи (неутрално изражение, тъга, погнуса, учудване); женски образи (неутрално 
изражение, погнуса, учудване) 
 

 

Табл. 38. Декодиране на различни емоции в обобщени позиции и социални дисфункции (1, 2) 
 

( 1  ) ЕМОЦИИ – ОБЩО 
ЗАВИСИМОСТ ОТ 

ГРИЖИ 
ИДИОСИНКРАТИ 

ЧНОСТ 
АСОЦИАЛНИ  
ПОВЕДЕНИЕ 

СЪДЕЙСТВИЕ ЗА 
ЛЕЧЕНИЕ 

ДИСФУНКЦИИ –  
ОБЩО 

DAS – ДОВЕРИЕ  
ОБЩА ОЦЕНКА 

QUOL – 
САМООЦЕНКА  

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / НЕУТРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,201** -,263** -,043 -,056 -,060 -,070 -,039 -,046 -,167** -,222** ,238** ,314** -,002 -,004 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,463 ,452 ,346 ,353 ,533 ,539 ,003 ,003 ,000 ,000 ,968 ,954 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ВЕСЕЛИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,006 -,007 -,070 -,081 ,042 ,044 -,091 -,097 -,055 -,066 ,104 ,123 ,023 ,027 

Sig. (2-tailed) ,931 ,924 ,286 ,281 ,558 ,559 ,193 ,194 ,378 ,381 ,095 ,099 ,712 ,717 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА СТРАХ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,073 -,094 -,041 -,050 -,027 -,031 -,009 -,011 -,076 -,102 ,075 ,101 -,032 -,043 

Sig. (2-tailed) ,202 ,211 ,494 ,503 ,672 ,675 ,882 ,888 ,176 ,173 ,185 ,177 ,575 ,566 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ГНЯВ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,130 * -,177 * -,078 -,100 -,076 -,091 -,066 -,079 -,121 * -,169 * ,072 ,105 -,093 -,127 

Sig. (2-tailed) ,021 ,017 ,179 ,183 ,234 ,227 ,288 ,293 ,029 ,023 ,192 ,162 ,091 ,089 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ТЪГА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,096 -,127 ,005 ,006 ,131 * ,154 * ,010 ,013 0,044 -,060 ,124 * ,167 * -,014 -,022 

Sig. (2-tailed) ,091 ,090 ,934 ,935 ,040 ,039 ,873 ,858 ,425 ,420 ,026 ,025 ,802 ,771 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ПОГНУСА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,132 * -,175 * -,069 -,090 -,039 -,046 -,051 -,061 -,144** -,194** ,191** ,264** -,048 -,068 

Sig. (2-tailed) ,019 ,019 ,234 ,227 ,540 ,543 ,409 ,412 ,009 ,009 ,001 ,000 ,378 ,364 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА УЧУДВАНЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  -,185** -,236** -,126 * -,153 * -,001 ,000 -,030 -,214** -,163** ,214** ,277** ,360** ,011 ,016 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,037 ,040 ,991 ,996 ,639 ,654 ,004 ,004 ,000 ,000 ,841 ,836 

 

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).        **  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
 

Получените резултати, отразени в Табл. 38 (1), са представени така: 
 

Значима обратна корелация: 

зависимост от грижи: неутрално изражение, гняв, погнуса, учудване 

идиосинкратичност: учудване 

дисфункции – обща оценка: неутрално изражение, гняв, погнуса, учудване  

 

 

Значима права корелация: 

доверие по DAS – обща оценка: неутрален израз, тъга, погнуса, учудване; 

идиосинкратично поведение (парадоксално!) : изражение на тъга 
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Табл. 38. Декодиране на различни емоции в обобщени позиции и социални дисфункции (1, 2) 
 

( 2  ) ЕМОЦИИ – ОБЩО 
ЗАВИСИМОСТ ОТ 

ГРИЖИ 
ИДИОСИНКРАТИ 

ЧНОСТ 
АСОЦИАЛНИ  
ПОВЕДЕНИЕ 

СЪДЕЙСТВИЕ ЗА 
ЛЕЧЕНИЕ 

ДИСФУНКЦИИ –  
ОБЩО 

DAS – ДОВЕРИЕ  
ОБЩА ОЦЕНКА 

QUOL – 
САМООЦЕНКА  

МЪЖКИ ОБРАЗИ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  -,189 ** -,258** -,072 -,091 -,001 -,002 -,056 -,070 -,156 ** -,218** ,222 ** ,315** -,065 -,095 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,204 ,227 ,987 ,984 ,347 ,353 ,003 ,003 ,000 ,000 ,225 ,204 

ЖЕНСКИ ОБРАЗИ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  -,165 ** -,224** -,091 -,118 -,018 -,023 -,039 -,048 -,149 ** -,213** ,226 ** ,307 ,014 ,017 

Sig. (2-tailed) ,002 ,003 ,105 ,116 ,773 ,758 ,510 ,519 ,005 ,004 ,000 ,000 ,790 ,823 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ОБРАЗИ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  -,186** -,225 -,087 -,113 -,009 -,012 -,050 -,060 -,161** -,230** ,228** ,326** -,027 -,043 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,117 ,131 ,887 ,874 ,401 ,423 ,002 ,002 ,000 ,000 ,610 ,568 

 

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).        **  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
 

И в обобщение, резултатите, отразени в Табл. 38 (2), са представени така: 
 

Значима обратна корелация: 

зависимост от грижи: мъжки и женски изображения (общо) 

дисфункции – обща оценка: мъжки и женски изображения (общо) 
 

 

Значима права корелация: 

доверие по DAS – обща оценка: мъжки и женски изображения (общо) 
 

 

Обобшените резултати показват: значима обратна корелация със зависимост от 

грижи и дисфункции; значима права корелация – с доверие по DAS / обща оценка. 
 

Табл. 39. Съпоставки по тежест на оценки за нагласа за одобрение 
 

DAS – ПОКАЗАТЕЛИ  ИЗОБЩО НЕ МОЖЕ БИ ОПРЕДЕЛЕНО ДА 

 N % N % N % 

1. ДА ВЪРШИ НЯКАКВА ПОЛЕЗНА РАБОТА В БОЛНИЦАТА 37 20,6 75 41,7 68 37.8 

2. ДА РАЗПОЛАГА С КИБРИТ БЕЗ НАДЗИРАВАНЕ 11 8,1 53 29,4 116 64,4 

3. САМОСТОЯТЕЛНО ДА ПОСЕЩАВА РОДСТВЕНИЦИ / ПРИЯТЕЛИ 26 14,4 65 36,1 89 49,4 

4. ДА ИЗЛИЗА С ПАЦИЕНТИ ОТ ДРУГИЯ ПОЛ /С ДРУГИ ПАЦИЕНТИ 11 6,1 46 25,6 123 68,3 

5. ДА СЪХРАНЯВА ПРИ СЕБЕ СИ ОСТРИ ПРЕДМЕТИ 39 21,7 86 47,8 55 30,6 

6. ДА РАЗПРЕДЕЛЯ РАЗУМНО ПАРИТЕ СИ 38 21,1 70 38,9 72 40,0 

7. ДА ИЗВЪРШВА ИЗВЕСТНА РАБОТА ИЗВЪН БОЛНИЦАТА 73 43,6 82 45,6 25 13,9 

8. ДА ПРЕБИВАВА В СТАЯ НА СВОБОДЕН РЕЖИМ 41 22,8 74 41,1 65 36,1 

9. ОЩЕ СЕГА ДА БЪДЕ ИЗПИСАН АКО ИМА МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ 33 18,3 95 52,8 52 28,9 

 

Табл. 40. Съпоставки по пол на пациента на оценки за нагласа за одобрение  
 

DAS ПОКАЗАТЕЛИ 
ДА РАБОТИ В 
БОЛНИЦАТА 

ДА РАЗПОЛАГА 
С КИБРИТ 

ДА ПОСЕЩАВА 
РОДНИНИ 

ДА ИЗЛИЗА С 
ПРИЯТЕЛИ 

ДА ИМА НОЖ / 
НОЖИЦА 

ДА ПЛАНИРА 
РАЗХОДИ 

ДА РАБОТИ 
НАВЪН 

СВОБОДЕН 
РЕЖИМ 

ИЗПИСВАНЕ 
ВЕДНАГА 

0– ЖЕНИ Mean 1,1556 1,5667 1,3556 1,6667 1,0000 1,2444 ,8111 1,1667 1,1444 

 Std. Deviation ,7920 ,6006 ,7542 ,5996 ,7932 ,7689 ,7328 ,7825 ,6961 

1 – 

МЪЖЕ 
Mean 1,1889 1,6000 1,3444 1,5778 1,1778 1,1333 ,6556 1,1000 1,0667 

 Std. Deviation ,7014 ,6144 ,6896 ,5992 ,6285 ,7525 ,6388 ,7352 ,6670 

ОБЩО Mean 1,1722 1,5833 1,3500 1,6222 1,0889 1,1889 ,7333 1,1333 1,1056 

 Std. Deviation ,7462 ,6061 ,7206 ,5994 ,7192 ,7607 ,6899 ,7578 ,6809 

ANOVA–one way / Sig ,785 ,713 ,918 ,321 ,097 ,329 ,131 ,557 ,445 
 

Табл. 41. Декодиране на емоции по валентност и пол на образа с нагласа за одобрение (1, 2) 
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 (1 ) МЪЖКИ ОБРАЗИ 
ДА РАБОТИ В 
БОЛНИЦАТА 

ДА РАЗПОЛАГА 
С КИБРИТ 

ДА ПОСЕЩАВА 
РОДНИНИ 

ДА ИЗЛИЗА С 
ПРИЯТЕЛИ 

ДА ИМА НОЖ / 
НОЖИЦА 

ДА ПЛАНИРА 
РАЗХОДИ 

ДА РАБОТИ 
НАВЪН 

СВОБОДЕН 
РЕЖИМ 

ИЗПИСВАНЕ 
ВЕДНАГА 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / НЕУТРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,113 ,128 ,118 ,132 ,239** ,271** ,090 ,101 ,185** ,213** ,198** ,225** ,211** ,236** ,255** ,291** ,133 * ,150 * 

          Sig. (2-tailed) ,083 ,088 ,079 ,078 ,000 ,000 ,181 ,178 ,004 ,004 ,002 ,002 ,001 ,001 ,000 ,000 ,042 ,044 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ВЕСЕЛИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,050 ,053 ,001 ,001 ,062 ,065 -,071 -,073 ,088 ,094 ,147 * ,156 * ,108 ,113 ,055 ,059 ,042 ,044 

          Sig. (2-tailed) ,477 ,479 ,992 ,993 ,384 ,388 ,331 ,333 ,211 ,211 ,037 ,036 ,130 ,129 ,432 ,435 ,556 ,556 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА СТРАХ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  -,030 -,034 -,046 -,051 ,028 ,033 -,006 -,007 ,054 ,063   ,058 ,067 ,058 ,065 ,092 ,106 ,111 ,125 

          Sig. (2-tailed) ,648 ,646 ,497 ,499 ,668 ,662 ,925 ,923 ,411 ,397 ,375 ,373 ,382 ,384 ,161 ,158 ,094 ,094 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ГНЯВ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,050 ,059 ,006 ,006 ,064 ,074 -,064 -,073 ,113 ,130   ,161 * ,191 * ,126 ,146 ,052 ,061 -,062 -,070 

          Sig. (2-tailed) ,445 ,434 ,923 ,931 ,328 ,321 ,339 ,327 ,083 ,083 ,013 ,010 ,054 ,051 ,427 ,419 ,345 ,349 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ТЪГА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,136 * ,156 * ,010 ,011 ,116 ,130 ,019 ,021 ,159 * ,181 *   ,168** ,193** ,160 * ,180 * ,165 * ,189 * ,096 ,109 

          Sig. (2-tailed) ,036 ,036 ,882 ,880 ,076 ,081 ,777 ,779 ,014 ,015 ,009 ,009 ,014 ,016 ,011 ,011 ,142 ,144 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ПОГНУСА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,081 ,094 ,124 ,140 ,091 ,106 ,087 ,099 ,152 * ,175 *    ,107 ,126 ,160 * ,185 * ,168 * ,192 * -,012 -,011 

          Sig. (2-tailed) ,209 ,209 ,062 ,061 ,162 ,156 ,193 ,186 ,019 ,019 ,097 ,091 ,014 ,013 ,009 ,010 ,849 ,882 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА УЧУДВАНЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,150 * ,167 * ,105 ,114  ,170 * ,191 * ,149 * ,162 * ,211** ,236**   ,240** ,269** ,223** ,248 * ,240** ,270** ,145 * ,162 * 

          Sig. (2-tailed) ,025 ,025 ,128 ,127 ,012 ,010 ,031 ,030 ,002 ,001 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,031 ,030 

 

(2 ) ЖЕНСКИ ОБРАЗИ 
ДА РАБОТИ В 
БОЛНИЦАТА 

ДА РАЗПОЛАГА 
С КИБРИТ 

ДА ПОСЕЩАВА 
РОДНИНИ 

ДА ИЗЛИЗА С 
ПРИЯТЕЛИ 

ДА ИМА НОЖ / 
НОЖИЦА 

ДА ПЛАНИРА 
РАЗХОДИ 

ДА РАБОТИ 
НАВЪН 

СВОБОДЕН 
РЕЖИМ 

ИЗПИСВАНЕ 
ВЕДНАГА 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / НЕУТРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,108 ,124 ,165 * ,182 * ,196** ,219** ,171 * ,190 * ,152 * ,171 * ,220** ,252** ,187** ,210** ,184** ,215** ,084 ,096 

          Sig. (2-tailed) ,100 ,096 ,015 ,014 ,003 ,003 ,011 ,011 ,021 ,022 ,001 ,001 ,005 ,005 ,005 ,004 ,205 ,199 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ВЕСЕЛИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,016 ,016 ,153 * ,158 * ,060 ,063 ,131 ,135 .059 ,063    ,078 ,082 ,129 ,136 ,043 ,046 ,128 ,135 

          Sig. (2-tailed) ,825 ,828 ,035 ,034 ,401 ,401 ,072 ,071 ,404 ,404 ,270 ,271 ,069 ,068 ,539 ,541 ,071 ,071 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА СТРАХ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  -,030 -,034 -,046 -,051 ,028 ,033 -,006 -,007 ,054 ,063     ,058 ,067 ,058 ,065 ,092 ,106 ,111 ,125 

          Sig. (2-tailed) ,648 ,646 ,497 ,499 ,668 ,662 ,925 ,923 ,411 ,397 ,375 ,373 ,382 ,384 ,161 ,158 ,094 ,094 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ГНЯВ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,031 ,035 ,030 ,035 ,054 ,061 -,075 -,085 ,059 ,069    ,124 ,142 ,067 ,076 ,044 ,050 ,049 ,056 

          Sig. (2-tailed) ,638 ,638 ,658 ,643 ,416 ,415 ,263 ,257 ,368 ,360 ,059 ,057 ,309 ,309 ,502 ,508 ,459 ,453 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ТЪГА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,072 ,083 ,056 ,063 ,045 ,051 ,007 ,008 ,015 ,017    ,109 ,122 ,092 ,105 ,019 ,022 -,020 -,024 

          Sig. (2-tailed) ,269 ,268 ,404 ,404 ,492 ,495 ,920 ,920 ,820 ,816 ,096 ,103 ,162 ,162 ,769 ,770 ,756 ,752 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ПОГНУСА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,169** ,194** ,133 * ,149 * ,168 * ,193 * ,150 * ,167 * ,176** ,205** ,210** ,242** ,280** ,315** ,201** ,232** ,092 ,105 

          Sig. (2-tailed) ,009 ,009 ,046 ,047 ,010 ,010 ,025 ,025 ,007 ,006 ,001 ,001 ,000 ,000 ,002 ,002 ,156 ,159 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА УЧУДВАНЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,078 ,086 ,136 * ,151 * ,158 * ,176 * ,123 ,134 ,211** ,236** ,238** ,267** ,250** ,278** ,223** ,251** ,171 * ,194** 

          Sig. (2-tailed) ,239 ,250 ,047 ,043 ,019 ,018 ,073 ,072 ,002 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,010 ,009 
 

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).        **  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
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Получените резултати, отразени в Табл. 41, са представени така: 
 

Значима права корелация: 

да работи в болницата: мъжки образи (тъга, учудване); женски образи (погнуса) 

да разполага с кибрит: женски образи (неутрален израз, веселие, погнуса, учудване) 

да посещава родственици: мъжки образи (неутрален израз, учудване); женски образ (неутрален израз, погнуса, учудване) 

да излиза с приятели: мъжки образи (учудване); женски образи (неутрален израз, учудване) 

да има остри предмети: мъжки образи (неутрален, тъга, погнуса, учудване); женски образи (неутрален, погнуса, учудване) 

да планира разходи: мъжки образи (неутрален израз, веселие, гняв, тъга, погнуса, учудване); женски образи (неутрален израз, 
погнуса, учудване) 

да работи извън болницата: мъжки образ (неутрален, тъга, погнуса, учудване); женски образи (неутрален, погнуса, учудване) 

стая на свободен режим: мъжки образ (неутрален, тъга, погнуса, учудване); женски образи (неутрален, погнуса, учудване); 

изписване още сега: мъжки образи (неутрален израз, учудване); женски образи (учудване) 
 

 

Табл. 42. Декодиране на различни емоции в обобщени позиции и нагласа на доверие (1, 2) 
 

   (1 ) ЕМОЦИИ ОБЩО 
ДА РАБОТИ В 
БОЛНИЦАТА 

ДА РАЗПОЛАГА 
С КИБРИТ 

ДА ПОСЕЩАВА 
РОДНИНИ 

ДА ИЗЛИЗА С 
ПРИЯТЕЛИ 

ДА ИМА НОЖ / 
НОЖИЦА 

ДА ПЛАНИРА 
РАЗХОДИ 

ДА РАБОТИ 
НАВЪН 

СВОБОДЕН 
РЕЖИМ 

ИЗПИСВАНЕ 
ВЕДНАГА 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / НЕУТРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  ,116 ,138 ,149 * ,174 * ,232** ,273** ,133 * ,156 * ,186** ,219** ,219** ,261** ,216** ,253** ,239** ,285** ,116 ,136 

          Sig. (2-tailed) ,063 ,064 ,021 ,020 ,000 ,000 ,039 ,036 ,003 ,003 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,064 ,064 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ВЕСЕЛИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  ,022 ,024 ,071 ,074 ,056 ,060 ,029 ,030 ,107 ,115 ,126 ,135 ,126 ,134 ,063 ,068 ,098 ,104 

          Sig. (2-tailed) ,749 ,749 ,323 ,325 ,423 ,426 ,686 ,687 ,126 ,125 ,071 ,071 ,074 ,073 ,364 ,366 ,164 ,164 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА СТРАХ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  ,-016 -,020 ,-010 -,012 ,-006 -,005 ,019 ,022 ,004 ,100 ,059 ,072 ,069 ,080 ,103 ,122 ,109 ,129 

          Sig. (2-tailed) ,795 ,793 ,873 ,877 ,931 ,937 ,771 ,768 ,187 ,181 ,348 ,335 ,284 ,284 ,104 ,103 ,085 ,085 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ГНЯВ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  ,041 ,051 ,022 ,028 ,061 ,075 -,074 -,087 ,103 ,125 ,158 * ,195** ,105 ,126 ,057 ,072 -,010 -,009 

          Sig. (2-tailed) ,506 ,495 ,728 ,713 ,331 ,319 ,247 ,245 ,096 ,094 ,011 ,009 ,094 ,091 ,358 ,338 ,877 ,906 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ТЪГА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  ,117 ,140 ,045 ,052 ,091 ,108 ,021 ,024 ,106 ,126 ,159 * ,186 * ,146 * ,173 * ,106 ,127 ,046 ,055 

          Sig. (2-tailed) ,060 ,061 ,486 ,488 ,147 ,151 ,745 ,754 ,089 ,091 ,011 ,012 ,020 ,020 ,087 ,089 ,467 ,460 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ПОГНУСА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  ,136 * ,162 * ,138 * ,161 * ,139 * ,166 * ,121 ,145 ,177** ,214** ,169** ,205** ,237** ,280** ,196** ,236** ,036 ,047 

          Sig. (2-tailed) ,029 ,030 ,031 ,030 ,027 ,026 ,058 ,052 ,004 ,004 ,006 ,006 ,000 ,000 ,002 ,991 ,559 ,533 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА УЧУДВАНЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  ,142 * ,164 * ,139 * ,158 * ,195** ,227** ,153 * ,173 * ,243** ,282** ,282** ,326** ,283** ,326** ,264** ,308** ,201** ,234** 

          Sig. (2-tailed) ,027 ,027 ,036 ,034 ,003 ,002 ,020 ,020 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,002 
 

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).        **  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
 

Получените резултати, отразени в Табл. 42 (1), са представени така: 
 

Значима права корелация: 

да работи в болницата: погнуса, учудване 

да разполага с кибрит: неутрален израз, погнуса, учудване 

да посещава родственици: неутрален израз, погнуса, учудване 

да излиза с приятели: неутрален израз, учудване 

да има остри предмети: неутрален израз, погнуса, учудване 

да планира разходи: неутрален израз, гняв, тъга, погнуса, учудване 

да работи извън болницата: неутрален израз, тъга, погнуса, учудване 

стая на свободен режим: неутрален израз, погнуса, учудване 

изписване още сега: учудване 
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   (2 ) ЕМОЦИИ ОБЩО 
ДА РАБОТИ В 
БОЛНИЦАТА 

ДА РАЗПОЛАГА 
С КИБРИТ 

ДА ПОСЕЩАВА 
РОДНИНИ 

ДА ИЗЛИЗА С 
ПРИЯТЕЛИ 

ДА ИМА НОЖ / 
НОЖИЦА 

ДА ПЛАНИРА 
РАЗХОДИ 

ДА РАБОТИ 
НАВЪН 

СВОБОДЕН 
РЕЖИМ 

ИЗПИСВАНЕ 
ВЕДНАГА 

МЪЖКИ ОБРАЗИ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  ,127 * ,157 * ,087 ,107 ,178** ,221** ,047 ,059 ,217** ,269** ,246** ,305** ,243** ,298** ,237** ,295** ,111 ,141 

          Sig. (2-tailed) ,035 ,035 ,160 ,154 ,003 ,003 ,444 ,428 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,067 ,060 

ЖЕНСКИ ОБРАЗИ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  ,113 ,139 ,133 * ,160 * ,151 * ,187 * ,091 ,113 ,172** ,216** ,253** ,311** ,251** ,310** ,196** ,245** ,131* ,163 * 

          Sig. (2-tailed) ,059 ,062 ,032 ,032 ,013 ,012 ,140 ,130 ,004 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,029 ,028 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ОБРАЗИ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ  

Kendall's/Spearman's  ,125 * ,156 * ,110 ,135 ,167** ,212** ,070 ,089 ,202** ,256** ,255** ,323** ,256** ,321** ,220** ,281 ,126 * ,160 * 

          Sig. (2-tailed) ,035 ,037 ,071 ,070 ,005 ,004 ,252 ,236 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,034 ,032 

 

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).        **  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
 

И в обобщение, резултатите, отразени в Табл. 42 (2), са представени така: 
 

Значима права корелация: 

да работи в болницата: мъжки изображения (общо) 

да разполага с кибрит: мъжки и женски изображения (общо) 

да посещава родственици: мъжки и женски изображения (общо) 

да излиза с приятели: липсва корелация 

да има остри предмети: мъжки и женски изображения (общо) 

да планира разходи: мъжки и женски изображения (общо) 

да работи извън болницата: мъжки и женски изображения (общо) 

стая на свободен режим: мъжки и женски изображения (общо) 

изписване още сега: женски изображения (общо) 
 

 

Не открихме в достъпната литература публикации със сходни методики. Поради 

това, ще посочим тук данни за публикации със сходна на нашето изследване тематика. 

Има изследвания (Schneider et al., 1995, Kohler et al., 2000, Sachs et al., 2004, 

Vaskin et al., 2008, Jaracz et al., 2011), коментиращи връзката на дефицити в декодиране 

на лицева експресия с неврокогнитивно справяне – а известно е как увреди в когниция 

обуславят срив на социалното функциониране.  

Има изследвания (Hall et al., 2004, Pinkham, Penn, 2006, McGlade et al., 2008, 

Meyer, Kurtz 2009, Addington et al., 2010), посветени на асоциациите между обработка 

на информация за лице и компонентите на социалната когниция. Тук още Mandal et al., 

1998 отбелязват, че според социално-когнитивната теория, появата на дефицит спрямо 

емоционална експресия обуславя оттеглянето от социално участие и взаимодействие за 

предпазване от обременяващи стимули (Walker et al., 1980, и може би на това се дължи 

по-голямата уязвимост на шизофренните пациенти от негативни афективни ситуации 

(McGlashan, Hoffman, 1995). 

В значителния брой проучвания за връзка между абнормна перцепция на лицева 

експресия с неврокогниция и с поведение на боледуване (Mueser et al., 1996, Penn et al., 

1996, Ihnen et al., 1998, Poole et al., 2000, Kee et al., 2003, Hooker, Park, 2002, Nienow et 

al., 2006, Pinkham et al., 2007 / 2008, Combs et al., 2008, McGlade et al., 2008, , Pan et al., 

2009, Fiszdon, Johannesen, 2010, Salgado-Pineda et al., 2010), се споменава за свързани с 

облика и нивото на социалното функциониране дефицити в обрабатка на информация 

за лицева експресия при шизофрения.  

Има публикации (Herbener et al., 2008, Hofer et al., 2009, Pan et al., 2009, Brown, 

Cohen, 2010, Fiszdon, Johannesen, 2010) за зависимост между увреди в обработката на 

информация за лицева емоция и качество на живот при шизофрения. Но ние не можем 

да потвърдим такава зависимост въз основа на данните, получени с методиката EQ-5D. 
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Декодиране на лицева експресия и оценки за социален статус  
 

За изследване на връзките между дефицит в декодиране на лицева емоционална 

експресия и аспекти на социална реализация при шизофрения избрахме описанието на 

социален статус, съставено според концепцията за социална компетентност на Phillips, 

Broverman, Zigler, 1966, отразяваща ресурсите за справяне чрез постижения в социални 

позиции, обикновено наричани «социален статус». 

Социалната компетентност се базира на данни за социален статус, ала въз основа 

на тях оповестява потенциал за справяне в социални ситуации, който е пропорционален 

на измерението за социален статус и ако социалният статус е за ретроспективна оценка, 

социалната компетентност предлага проспективна представа за бъдеща пригодност.  

Така представен, социалният статус обозначава обхват от постижения в рамките 

на базисни социални роли, описващи предболестното функциониране и ниво на реално 

справяне въпреки появата на психична болест. Показателите са следните: 
 
 

1. Ниво на образование 

2. Допълнително обучение 

3. Професионална квалификация 

4. Основна издръжка 

5. Допълнителни приходи 

6. Финансово състояние 

7. Битови условия 

8. Домакински ангажименти 

9. Семейно положение 
 

 
 
 
 

Всеки от показателите е описан в степени 
от 0 до 11 чрез структурирани 
операционални дефиниции. 
 

 
 
 
 

 

 

Резултатите отбелязват не особено високо ниво на справяне на нашите пациенти. 

Например, най-много са тези със завършено средно образование (45%) и с основно или 

с незавършено средно образование (26,1%). Половината пациенти изобщо не са имали 

допълнително обучение (48,3%). Честа  е липсващата или посредствена професионална 

квалификация (35,1%), почти наравно е налице средната и добра квалификация (33,9%). 

Преобладаващата издръжка е от пенсия по болест (73,3%) или от средства на близките 

(13,3%), а над половината са без допълнителни приходи (54,4%) или имат неприемливи 

приходи (9,5%). Финансовото състояние е незадоволително (91%), а добре живеещите 

са  с нищожен дял (1,2%). В тон с културалните традиции, практически бездомните се 

оказват малко (10,6%), а жилище имат повечето от тях (75%); значителен брой живеят  

в защитена среда (14,4%). Практически изолираните от домакинска активност са много 

(40,5%), а още повече са пациентите без настояща семейна ангажираност (80,5%), сред 

които половината – изобщо без семеен живот досега (39,4%). 
 

Табл. 43. Съпоставки по пол на пациента на оценки за социален статус  
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
НИВО НА 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ДОПЪЛН. 

ОБУЧЕНИЕ 
КВАЛИФИ 

КАЦИЯ 
ОСНОВНА 
ИЗДРЪЖКА 

ДОПЪЛН. 
ПРИХОДИ 

ФИНАНСОВО 
СЪСТОЯНИЕ 

БИТОВИ 
УСЛОВИЯ 

ДОМАКИН   
СТВО 

СЕМЕЕН 
СТАТУС 

0 – ЖЕНИ  Mean 6,4000 2,4000 5,2889 6,3667 3,2222 3,6222 5,5889 4,4222 2,7000 

 Std. Deviation 1,9186 2,6808 2,5539 1,6037 3,7380 1,0340 1,9366 2,4585 3,4591 

1 – 

МЪЖЕ 

Mean 
5,8000 1,9222 4,8889 5,7333 2,4111 3,0444 4,9000 3,0333 1,0333 

 Std. Deviation 1,7623 2,2647 2,1952 1,2614 3,5408 1,2800 2,3466 2,2055 2,0137 

ОБЩО  Mean 6,1000 2,1611 5,0889 6,0500 2,8167 3,3333 5,2444 3,7278 1,8667 

 Std. Deviation 1,8614 2,4861 2,3831 1,4733 3,6532 1,1959 2,1730 2,4308 2,9434 

ANOVA–one way / Sig              ,030 ,198 ,261 ,004 ,137 ,001 ,033 ,000 ,000 
 

Налице е предимство на пациентките – жени в по-голямата част от показателите 

на социален статус. Тази находка е многократно потвърждавана от проучвания за роля 

на половите различия за хода и прогнозата на шизофренната болест. 
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Табл. 44. Декодиране на емоции по валентност и пол на образа със социален статус (1, 2) 
 

 (1 ) МЪЖКИ ОБРАЗИ 
ОБРАЗОВА 

НИЕ 
ДОПЪЛН. 

ОБУЧЕНИЕ 
КВАЛИФИ 

КАЦИЯ 
ОСНОВНА 
ИЗДРЪЖКА 

ДОПЪЛН. 
ПРИХОДИ 

ФИНАНСОВО 
СЪСТОЯНИЕ 

БИТОВИ 
УСЛОВИЯ 

ДОМАКИН 
СТВО 

СЕМЕЕН 
СТАТУС 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / НЕУТРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,182** ,220** ,147 * ,175 * ,125 * ,160 * ,040 ,045 ,131 * ,158 * -,012 -,013 -,040 -,048 ,047 ,0569 ,032 ,039 

          Sig. (2-tailed) ,003 ,003 ,018 ,019 ,036 ,032 ,546 ,551 ,036 ,034 ,850 ,864 ,515 ,523 ,433 ,434 ,618 ,607 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ВЕСЕЛИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,131 * ,147 * ,074 ,082 ,068 ,079 ,230** ,242** ,155 * ,171 * ,074 ,081 -,052 -,059 ,064 ,072 ,110 ,120 

          Sig. (2-tailed) ,049 ,050 ,273 ,274 ,293 ,294 ,001 ,001 ,022 ,022 ,279 ,277 ,436 ,434 ,325 ,334 ,107 ,108 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА СТРАХ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,072 ,087 ,045 ,054 ,017 ,021 -,056 -,062 -,067 -,081 ,075 ,088 ,116 ,135 ,087 ,109 -,026 -,030 

          Sig. (2-tailed) ,246 ,248 ,475 ,470 ,780 ,780 ,394 ,406 ,288 ,283 ,239 ,241 ,064 ,070 ,152 ,145 ,682 ,692 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ГНЯВ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,054 ,067 ,142 * ,173 * ,014 ,015 ,042 ,047 ,107 ,128 ,101 ,122 ,027 ,032 ,060 ,076 -,019 -,023 

          Sig. (2-tailed) ,378 ,374 ,022 ,020 ,808 ,840 ,522 ,528 ,086 ,086 ,107 ,102 ,665 ,673 ,317 ,311 ,757 ,763 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ТЪГА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,147 * ,177 * ,124 * ,149 * ,117 * ,145  ,091 ,105 ,147 * ,178 * ,137 * ,164 * ,070 ,087 ,049 ,062 ,025 ,032 

          Sig. (2-tailed) ,017 ,017 ,046 ,046 ,048 ,053 ,163 ,161 ,019 ,017 ,029 ,028 ,257 ,248 ,411 ,409 ,692 ,673 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ПОГНУСА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,143 * ,173 * ,130 * ,157 * ,052 ,068 -,051 -,059 ,118 ,144 ,080 ,096 ,143 * ,172 * ,075 ,095 -,006 -,008 

          Sig. (2-tailed) ,020 ,020 ,035 ,035 ,377 ,365 ,433 ,434 ,058 ,054 ,201 ,201 ,020 ,021 ,209 ,203 ,923 ,914 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА УЧУДВАНЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,256** ,301** ,174** ,201** ,227** ,278** ,057 ,063 ,212** ,247** ,108 ,123 ,077 ,090 ,123 * ,149 * ,054 ,062 

          Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,007 ,007 ,000 ,000 ,401 ,401 ,001 ,001 ,100 ,100 ,227 ,227 ,047 ,047 ,407 ,407 

 

(2 ) ЖЕНСКИ ОБРАЗИ 
ОБРАЗОВА 

НИЕ 
ДОПЪЛН. 

ОБУЧЕНИЕ 
КВАЛИФИ 

КАЦИЯ 
ОСНОВНА 
ИЗДРЪЖКА 

ДОПЪЛН. 
ПРИХОДИ 

ФИНАНСОВО 
СЪСТОЯНИЕ 

БИТОВИ 
УСЛОВИЯ 

ДОМАКИН 
СТВО 

СЕМЕЕН 
СТАТУС 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / НЕУТРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,238** ,285** ,141 * ,167 * ,207** ,255** ,039 ,046 ,171** ,205** ,093 ,108 ,060 ,074 ,061 ,077 ,001 ,002 

          Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,025 ,025 ,001 ,001 ,557 ,543 ,007 ,006 ,143 ,147 ,336 ,325 ,311 ,305 ,987 ,974 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ВЕСЕЛИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,126 ,140 ,137 * ,153 * ,095 ,111 ,041 ,044 -,028 -,031 ,108 ,119 -,037 -,041 ,109 ,125 ,115 ,127 

          Sig. (2-tailed) ,060 ,060 ,041 ,041 ,141 ,139 ,559 ,559 ,676 ,680 ,113 ,112 ,583 ,587 ,094 ,094 ,091 ,091 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА СТРАХ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,072 ,087 ,045 ,054 ,017 ,021 -,056 -,062 -,067 -,081 ,075 ,088 ,116 ,135 ,087 ,109 -,026 -,030 

          Sig. (2-tailed) ,246 ,248 ,475 ,470 ,780 ,780 ,394 ,406 ,288 ,283 ,239 ,241 ,064 ,070 ,152 ,145 ,682 ,692 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ГНЯВ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,047 ,059 ,032 ,038 ,069 ,086 -,014 -,016 ,127 * ,150 * ,059 ,070 -,017 -,021 ,083 ,104 -,005 -,005 

          Sig. (2-tailed) ,450 ,433 ,609 ,610 ,246 ,250 ,830 ,828 ,044 ,045 ,349 ,350 ,796 ,777 ,169 ,164 ,937 ,946 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ТЪГА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,191** ,229** ,193** ,227** ,143 * ,177 * ,056 ,064 ,181** ,212** ,167** ,200** ,133 * ,161 * ,088 ,110 ,041 ,050 

          Sig. (2-tailed) ,002 ,002 ,002 ,002 ,017 ,017 ,397 ,394 ,004 ,004 ,008 ,007 ,032 ,030 ,143 ,141 ,513 ,503 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ПОГНУСА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,175** ,215** ,135 * ,161 * ,100 ,125 -,044 -,048 ,081 ,096 ,141 * ,165 * ,119 ,146 * ,092 ,116 ,001 -,001 

          Sig. (2-tailed) ,004 ,004 ,029 ,031 ,091 ,095 ,500 ,519 ,192 ,200 ,025 ,027 ,052 ,050 ,122 ,121 ,992 ,993 

ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА УЧУДВАНЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,298** ,347** ,205** ,238** ,208** ,257** ,041 ,046 ,136 * ,159 * ,206** ,238** ,138 * ,163 * ,158 * ,191 * ,028 ,033 

          Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,001 ,001 ,001 ,541 ,542 ,033 ,034 ,001 ,001 ,029 ,029 ,010 ,010 ,662 ,659 

 

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).        **  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
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Получените резултати, отразени в Табл. 44, са представени така: 
 

Значима права корелация: 

ниво на образование: мъжки образи (неутрално изражение, веселие, тъга, погнуса, учудване); женски образи (неутрално 
изражение, тъга, погнуса, учудване) 

допълнително обучение: мъжки образи (неутрално изражение, тъга, гняв, погнуса, учудване); женски образи (неутрално 
изражение, веселие, тъга, погнуса, учудване) 

професионална квалификация: мъжки образи (неутрално изражение, тъга, учудване); женски образи (неутрално тъга, 
учудване) 

основна издръжка: мъжки образи (веселие) 

допълнителни приходи: мъжки образи(неутрално изражение, веселие, тъга, учудване); женски образи (неутрално изражение, 
гняв, тъга, учудване) 

финансово състояние: мъжки образи (тъга); женски образи (тъга, погнуса, учудване) 

битови условия: мъжки образи (погнуса); женски образи (тъга, погнуса, учудване) 

домакински ангажименти: мъжки образи (учудване); женски образи (учудване) 
 

 

Табл. 45. Декодиране на различни емоции в обобщени позиции и социален статус (1, 2) 
 

(1 ) ЕМОЦИИ – ОБЩО  
ОБРАЗОВА 

НИЕ 
ДОПЪЛН. 

ОБУЧЕНИЕ 
КВАЛИФИ 

КАЦИЯ 
ОСНОВНА 
ИЗДРЪЖКА 

ДОПЪЛН. 
ПРИХОДИ 

ФИНАНСОВО 
СЪСТОЯНИЕ 

БИТОВИ 
УСЛОВИЯ 

ДОМАКИН 
СТВО 

СЕМЕЕН 
СТАТУС 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / НЕУТРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,220** ,278** ,152 * ,188 * ,168** ,220** ,037 ,044 ,156 * ,198** ,049 ,059 ,012 ,014 ,059 ,076 ,019 ,024 

          Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,011 ,011 ,003 ,003 ,553 ,556 ,010 ,008 ,417 ,432 ,840 ,848 ,305 ,308 ,755 ,748 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ВЕСЕЛИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,159 * ,178 * ,123 ,138 ,085 ,100 ,205** ,218** ,071 ,079 ,119 ,133 -,056 -,064 ,083 ,094 ,117 ,129 

          Sig. (2-tailed) ,017 ,017 ,065 ,065 ,185 ,183 ,004 ,003 ,294 ,290 ,079 ,076 ,395 ,396 ,200 ,211 ,084 ,084 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА СТРАХ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,088 ,108 ,026 ,030 ,030 ,034 -,046 -,053 ,000 -,001 ,069 ,083 ,116 ,144 ,063 ,082 -,021 -,025 

          Sig. (2-tailed) ,142 ,151 ,672 ,688 ,608 ,654 ,472 ,483 ,994 ,693 ,258 ,269 ,053 ,054 ,281 ,274 ,732 ,744 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ГНЯВ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,063 ,082 ,109 ,136 ,048 ,059 ,021 ,025 ,134 * ,166 * ,089 ,113 ,009 ,011 ,089 ,118 -,003 -,002 

          Sig. (2-tailed) ,287 ,275 ,067 ,068 ,395 ,434 ,733 ,741 ,025 ,026 ,139 ,131 ,875 ,880 ,119 ,114 ,955 ,974 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ТЪГА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,190** ,237** ,172** ,216** ,153** ,196** ,084 ,101 ,185** ,229** ,170** ,214** ,111 ,142 ,070 ,091 ,034 ,042 

          Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,004 ,004 ,007 ,008 ,182 ,117 ,002 ,002 ,005 ,004 ,061 ,057 ,227 ,222 ,572 ,580 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ПОГНУСА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,172** ,220** ,140 * ,178 * ,079 ,104 -,049 -,050 ,111 ,140 ,121 * ,151 * ,148 * ,183 * ,086 ,115 -,004 -,007 

          Sig. (2-tailed) ,003 ,003 ,018 ,017 ,165 ,166 ,430 ,437 ,063 ,061 ,043 ,042 ,012 ,014 ,133 ,124 ,950 ,926 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА УЧУДВАНЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,304** ,370** ,200** ,242** ,240** ,308** ,064 ,075 ,182** ,221** ,173** ,206** ,109 ,134 ,163** ,204** ,042 ,050 

          Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,319 ,320 ,003 ,003 ,005 ,006 ,073 ,074 ,006 ,006 ,501 ,502 

 

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).        **  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
 

Получените резултати, отразени в Табл. 45 (1), са представени така: 
 

Значима права корелация: 

ниво на образование: неутрален израз, веселие, тъга, погнуса, учудване 

допълнително обучение: неутрален израз, тъга, погнуса, учудване 

професионална квалификация: неутрален израз, тъга, учудване 

основна издръжка: веселие 

допълнителни приходи: неутрален израз, гняв, тъга, учудване 

финансово състояние: тъга, погнуса, учудване 

битови условия: погнуса 

домакински ангажименти: учудване 
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(2 ) ЕМОЦИИ – ОБЩО  
ОБРАЗОВА 

НИЕ 
ДОПЪЛН. 

ОБУЧЕНИЕ 
КВАЛИФИ 

КАЦИЯ 
ОСНОВНА 
ИЗДРЪЖКА 

ДОПЪЛН. 
ПРИХОДИ 

ФИНАНСОВО 
СЪСТОЯНИЕ 

БИТОВИ 
УСЛОВИЯ 

ДОМАКИН 
СТВО 

СЕМЕЕН 
СТАТУС 

МЪЖКИ ОБРАЗИ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,235** ,305** ,199** ,259** ,146** ,198** ,050 ,061 ,187** ,246** ,149 * ,191 * ,109 ,137 ,137 * ,180 * ,028 ,037 

          Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000 ,008 ,008 ,408 ,414 ,001 ,001 ,010 ,010 ,056 ,067 ,014 ,015 ,628 ,626 

ЖЕНСКИ ОБРАЗИ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,268** ,347** ,200** ,255** ,201** ,270** ,005 ,005 ,159** ,204** ,183** ,234** ,123 * ,160 * ,155** ,205** ,028 ,035 

          Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,923 ,950 ,006 ,006 ,002 ,002 ,032 ,032 ,005 ,006 ,631 ,638 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ОБРАЗИ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,259** ,347** ,204** ,269** ,174** ,239** ,026 ,033 ,180** ,237** ,170** ,224** ,118 * ,153 * ,156** ,207** ,030 ,038 

          Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,663 ,658 ,002 ,001 ,003 ,002 ,035 ,040 ,004 ,005 ,602 ,614 

 

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).        **  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 

 

И в обобщение, резултатите, отразени в Табл. 45 (2), са представени така: 
 

Значима права корелация: 

ниво на образование: мъжки и женски изображения (общо) 

допълнително обучение; мъжки и женски изображения (общо) 

професионална квалификация: мъжки и женски изображения (общо) 

допълнителни приходи: мъжки и женски изображения (общо) 

финансово състояние: мъжки и женски изображения (общо) 

битови условия : женски изображения ; 

домакински ангажименти: мъжки и женски изображения (общо) 
 

 

За показателите основна издръжка и семейно положение (в обобщена позиция) 

значима корелация не се установи. 

Не установи корелация и при показателя за семейно отношение при анализиране 

на асоциации според валентност на емоциите. 
 

В допълнение, приложихме и други измерения за социална реализация, които не 

са резултат от прилагане на оценъчни скали, а са традиционни измерители на успехи в 

социални изяви на боледуващите. Тези измерения са следните: 
 
 

1. Години образование досега 

2. Брой обучителни занимания 

3. Брой професии досега 

4. Години трудов стаж 

5. Години икономическа активност 

6. Брой източници на издръжка 

7. Брой бракове / съжителства 

8. Общ брой деца досега 

9. Брой роднини, с които общува 
 

 
 
 
 

Всеки от показателите е описан в цифрови 
стойности, според естеството на 
отразената информация. 
 
 

 
 
 

 

 

Табл. 46. Показатели за социална реализация при пациенти – мъже и жени с шизофрения 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ГОДИНИ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
БРОЙ  

ОБУЧЕНИЯ 
БРОЙ 

ПРОФЕСИИ 
ГОД. ТРУДОВ 

СТАЖ 
ИКОНОМ. 

АКТИВНОСТ 
ИЗДРЪЖКА – 
ИЗТОЧНИЦИ  

БРАКОВЕ И 
СЪЖИТЕЛСТВ 

ОБЩ БРОЙ 
ДЕЦА  

ОБЩУВАНЕ С 
РОДНИНИ  

ЖЕНИ Mean 11,9778 ,9222 1,8315 9,4000 11,6667 1,4111 ,9222 1,2000 3,6667 

 Std. Deviation 3,0867 1,0624 1,4321 8,9264 9,6162 ,7479 ,7225 1,1631 2,8991 

МЪЖЕ Mean 10,6222 ,6444 1,4667 6,6180 8,3933 1,3222 ,5111 ,4111 2,8889 

 Std. Deviation 2,2515 ,8521 1,1917 6,3880 6,8351 ,7004 ,6745 ,8332 2,6835 

ОБЩО Mean 11,3000 ,7833 1,6480 8,0168 10,0391 1,3667 ,7167 ,8056 3,2778 

 Std. Deviation 2,7784 ,9704 1,3257 7,8715 8,4868 ,7239 ,7268 1,0836 2,8127 

ANOVA–one way / Sig ,001 ,055 ,066 ,018 ,009 ,412 ,000 ,000 ,063 

 

И тук жените с шизофрения се представят по-благоприятно от пациентите–мъже. 
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Табл. 47. Декодиране на емоции по валентност и пол на образа със социална реализация (1, 2) 
 

 (1 ) МЪЖКИ ОБРАЗИ ГОДИНИ 
ОБУЧЕНИЕ 

БРОЙ  
ОБУЧЕНИЯ 

БРОЙ 
ПРОФЕСИИ 

ГОД. РУДОВ 
СТАЖ 

ИКОНОМ. 
АКТИВНОСТ 

ИЗДРЪЖКА  
ИЗТОЧНИЦИ  

БРАКОВЕ И 
СЪЖИТЕЛСТ 

ОБЩ БРОЙ 
ДЕЦА  

ОБЩУВАНЕ С 
РОДНИНИ  

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / НЕУТРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,206** ,255** ,110 ,128 ,173** ,207** ,128 * ,168 * ,133 * ,174 * ,065 ,074 ,123 ,141 ,034 ,040 ,041 ,052 

          Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,089 ,087 ,006 ,005 ,028 ,020 ,022 ,020 ,321 ,326 ,061 ,060 ,603 ,592 ,491 ,485 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ВЕСЕЛИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,136 * ,155 * ,021 ,022 ,056 ,061 ,117 ,140 ,142 * ,172 * ,126 ,133 ,138 ,144 ,094 ,101 -,021 -,025 

          Sig. (2-tailed) ,037 ,038 ,769 ,771 ,412 ,414 ,063 ,062 ,023 ,021 ,075 ,075 ,054 ,053 ,177 ,179 ,740 ,744 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА СТРАХ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,021 ,025 ,034 ,039 -,008 -,009 ,017 ,021 -,026 -,034 -,056 -,063 -,002 -,002 -,031 -,037 ,085 ,105 

          Sig. (2-tailed) ,736 ,736 ,604 ,603 ,901 ,903 ,767 ,779 ,651 ,654 ,396 ,397 ,980 ,981 ,633 ,626 ,155 ,160 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ГНЯВ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,071 ,088 ,119 ,141 ,089 ,107 ,051 ,068 -,001 ,000 ,081 ,094 -,004 -,004 ,026 ,028 ,157** ,199** 

          Sig. (2-tailed) ,242 ,242 ,066 ,059 ,156 ,152 ,375 ,363 ,990 ,999 ,215 ,209 ,957 ,960 ,691 ,713 ,008 ,007 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ТЪГА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,183** ,226** ,131 * ,150 * ,123 ,144 ,044 ,057 ,052 ,057 ,184** ,208** ,018 ,020 ,008 ,011 ,045 ,058 

          Sig. (2-tailed) ,002 ,002 ,043 ,045 ,050 ,054 ,450 ,446 ,363 ,351 ,005 ,005 ,788 ,790 ,901 ,883 ,443 ,438 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ПОГНУСА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,085 ,108 ,162 * ,188 * ,065 ,080 ,044 ,063 ,051 ,070 ,076 ,088 -,025 -,029 ,052 ,063 ,142 * ,179 * 

          Sig. (2-tailed) ,155 ,149 ,012 ,011 ,295 ,285 ,442 ,400 ,378 ,353 ,245 ,241 ,706 ,702 ,414 ,401 ,016 ,016 

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА УЧУДВАНЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,311** ,373** ,160 * ,178 * ,199** ,230** ,164** ,206** ,161** ,204** ,201** ,221** ,082 ,090 ,005 ,006 ,093 ,112 

          Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,016 ,017 ,002 ,002 ,006 ,006 ,007 ,006 ,003 ,003 ,223 ,229 ,946 ,939 ,129 ,135 
 

(2 ) ЖЕНСКИ ОБРАЗИ ГОДИНИ 
ОБУЧЕНИЕ 

БРОЙ  
ОБУЧЕНИЯ 

БРОЙ 
ПРОФЕСИИ 

ГОД. РУДОВ 
СТАЖ 

ИКОНОМ. 
АКТИВНОСТ 

ИЗДРЪЖКА  
ИЗТОЧНИЦИ  

БРАКОВЕ И 
СЪЖИТЕЛСТ 

ОБЩ БРОЙ 
ДЕЦА  

ОБЩУВАНЕ С 
РОДНИНИ  

ЖЕНСКИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / НЕУТРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,230** ,281** ,169** ,192** ,130 * ,154 * 062 ,082 ,065 ,086 ,176** ,198** ,109 ,122 ,016 ,019 ,105 ,131 

          Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,010 ,010 ,041 ,040 ,287 ,274 ,260 ,251 ,008 ,008 ,100 ,103 ,807 ,799 ,080 ,079 

ЖЕНСКИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ВЕСЕЛИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,084 ,096 ,197** ,210** ,144 * ,158 * ,143 * ,171 * ,163** ,196** -,032 -,034 ,119 ,125 ,114 ,122 -,076 -,088 

          Sig. (2-tailed) ,199 ,198 ,005 ,005 ,034 ,034 ,023 ,022 ,009 ,009 ,651 ,651 ,095 ,095 ,102 ,102 ,235 ,238 

ЖЕНСКИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА СТРАХ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,021 ,025 ,034 ,039 -,008 -,009 ,017 ,021 -,026 -,034 -,056 -,063 -,002 -,002 -,031 -,037 ,085 ,105 

          Sig. (2-tailed) ,735 ,736 ,604 ,603 ,901 ,903 ,767 ,779 ,651 ,654 ,396 ,397 ,980 ,981 ,633 ,626 ,156 ,160 

ЖЕНСКИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ГНЯВ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,060 ,075 ,000 ,000 ,098 ,116 ,020 ,022 -,019 -,027 ,128 ,146 ,019 ,022 -,046 -,052 ,096 ,122 

          Sig. (2-tailed) ,325 ,317 ,997 ,995 ,122 ,122 ,726 ,775 ,737 ,772 ,052 ,051 ,770 ,770 ,481 ,484 ,109 ,103 

ЖЕНСКИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ТЪГА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,185** ,227** ,155 * ,179 * ,139 * ,161 * ,075 ,098 ,037 ,047 ,192** ,221** ,053 ,060 ,061 ,071 ,074 ,097 

          Sig. (2-tailed) ,002 ,002 ,017 ,016 ,028 ,031 ,197 ,192 ,526 ,536 ,003 ,003 ,418 ,421 ,345 ,347 ,212 ,194 

ЖЕНСКИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ПОГНУСА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,182** ,231** ,189** ,213** ,099 ,117 ,058 ,073 ,084 ,105 ,056 ,064 ,032 ,038 ,043 ,050 ,158** ,195** 

          Sig. (2-tailed) ,002 ,002 ,003 ,004 ,114 ,117 ,318 ,331 ,145 ,160 ,387 ,396 ,621 ,615 ,498 ,503 ,008 ,009 

ЖЕНСКИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА УЧУДВАНЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,283** ,338** ,208** ,230** ,209** ,242** ,219** ,275** ,169** ,214** ,136 * ,152 * ,080 ,089 ,068 ,077 ,112 ,142 

          Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,002 ,001 ,001 ,000 ,000 ,004 ,004 ,042 ,041 ,235 ,235 ,301 ,305 ,065 ,058 
 

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).        **  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
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Получените резултати, отразени в Табл. 47, са представени така: 
 

Значима права корелация: 

години образование досега: мъжки образи (неутрално изражение, веселие, тъга, учудване); женски образи (неутрално 
изражение, тъга, погнуса, учудване) 

брой обучителни занимания: мъжки образи (тъга, погнуса, учудване); женски образи (неутрално изражение, веселие, тъга, 
погнуса, учудване) 

брой професии досега: мъжки образи (неутрално изражение, учудване); женски образи (неутрално изражение, веселие, тъга, 
учудване) 

години трудов стаж: мъжки образи (неутрално изражение, учудване); женски образи (веселие, учудване) 

години икономическа активност: мъжки образи (неутрално изражение, веселие, учудване)  женски образи (веселие, учудване) 

брой източници на издръжка: мъжки образи (тъга, учудване); женски образи (неутрално изражение, тъга, учудване) 

брой бракове / съжителства: липсва значима корелация 

общ брой деца досега: липсва значима корелация 

брой роднини, с които общува: мъжки образи (гняв, погнуса); женски образи (погнуса) 
 

 

Табл. 48. Декодиране на различни емоции в обобщени позиции и социална реализация (1, 2) 
 

(1 ) ЕМОЦИИ – ОБЩО ГОДИНИ 
ОБУЧЕНИЕ 

БРОЙ  
ОБУЧЕНИЯ 

БРОЙ 
ПРОФЕСИИ 

ГОД. РУДОВ 
СТАЖ 

ИКОНОМ. 
АКТИВНОСТ 

ИЗДРЪЖКА  
ИЗТОЧНИЦИ  

БРАКОВЕ И 
СЪЖИТЕЛСТ 

ОБЩ БРОЙ 
ДЕЦА  

ОБЩУВАНЕ С 
РОДНИНИ  

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / НЕУТРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,226** ,291** ,140 * ,169 * ,160** ,198** ,098 ,134 ,096 ,130 ,121 ,144 ,124 * ,145 ,020 ,027 ,082 ,107 

          Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,024 ,023 ,008 ,008 ,079 ,074 ,084 ,083 ,053 ,054 ,050 ,052 ,744 ,722 ,152 ,153 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ВЕСЕЛИЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,140 * ,161 * ,115 ,124 ,115 ,126 ,147 * ,177 * ,173** ,210** ,060 ,064 ,145 * ,153 * ,100 ,109 -,095 -,112 

          Sig. (2-tailed) ,031 ,031 ,098 ,098 ,088 ,092 ,019 ,018 ,005 ,005 ,395 ,397 ,040 ,040 ,145 ,145 ,135 ,134 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА СТРАХ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,029 ,039 ,016 ,021 ,000 ,000 ,049 ,062 -,005 -,009 -,006 -,007 ,012 ,014 -,011 -,013 ,067 ,085 

          Sig. (2-tailed) ,622 ,604 ,796 ,784 ,998 ,997 ,389 ,407 ,927 ,903 ,927 ,929 ,854 ,853 ,858 ,863 ,246 ,256 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ГНЯВ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,077 ,099 ,078 ,096 ,106 ,133 ,053 ,070 -,001 -,001 ,114 ,139 ,019 ,022 -,002 -,003 ,151** ,202** 

          Sig. (2-tailed) ,183 ,185 ,209 ,199 ,078 ,077 ,338 ,350 ,986 ,984 ,068 ,063 ,758 ,769 ,968 ,971 ,008 ,007 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ТЪГА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,208** ,266** ,161** ,193** ,145 * ,178 * ,063 ,087 ,051 ,072 ,211** ,251** ,037 ,044 ,037 ,046 ,067 ,089 

          Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,009 ,010 ,016 ,017 ,258 ,246 ,351 ,340 ,001 ,001 ,558 ,556 ,547 ,536 ,241 ,237 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА ПОГНУСА / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,144 * ,192 * ,188** ,226** ,082 ,109 ,055 ,077 ,072 ,097 ,074 ,088 ,002 ,003 ,054 ,067 ,167** ,217** 

          Sig. (2-tailed) ,012 ,010 ,002 ,002 ,169 ,147 ,316 ,308 ,191 ,198 ,234 ,243 ,979 ,971 ,374 ,371 ,003 ,003 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ИЗРАЖЕНИЕ НА УЧУДВАНЕ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,327** ,408** ,211** ,242** ,228** ,274** ,217** ,285** ,196** ,259** ,188** ,218** ,094 ,107 ,044 ,052 ,112 ,144 

          Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,004 ,003 ,149 ,153 ,488 ,492 ,056 ,053 

 

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).        **  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
 

Получените резултати, отразени в Табл. 48 (1), са представени така: 
 

Значима права корелация: 

години образование досега: неутрално изражение, веселие, тъга, учудване 

брой обучителни занимания:неутрално изражение, тъга, погнуса, учудване 

брой професии досега: неутрално изражение, тъга, погнуса, учудване 

години трудов стаж: веселие, учудване 

години икономическа активност: веселие, учудване 

брой източници на издръжка: тъга, погнуса, учудване 

брой бракове / съжителства: неутрално изражение, веселие 

общ брой деца досега: липсва значима корелация 

брой роднини, с които общува: гняв 
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(2 ) ЕМОЦИИ – ОБЩО ГОДИНИ 
ОБУЧЕНИЕ 

БРОЙ  
ОБУЧЕНИЯ 

БРОЙ 
ПРОФЕСИИ 

ГОД. РУДОВ 
СТАЖ 

ИКОНОМ. 
АКТИВНОСТ 

ИЗДРЪЖКА  
ИЗТОЧНИЦИ  

БРАКОВЕ И 
СЪЖИТЕЛСТ 

ОБЩ БРОЙ 
ДЕЦА  

ОБЩУВАНЕ С 
РОДНИНИ  

МЪЖКИ ОБРАЗИ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,228** ,311** ,188** ,237** ,172** ,222** ,119 * ,167 * ,108 * ,150 * ,161** ,198** ,059 ,073 ,039 ,048 ,157** ,210** 

          Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,001 ,003 ,003 ,026 ,025 ,043 ,045 ,008 ,008 ,330 ,330 ,513 ,525 ,004 ,005 

ЖЕНСКИ ОБРАЗИ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,256** ,339** ,207** ,255** ,180** ,230** ,121 * ,167 * ,091 ,125 ,151 * ,186 * ,085 ,102 ,040 ,052 ,171** ,233** 

          Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,001 ,002 ,002 ,024 ,026 ,089 ,096 ,012 ,012 ,162 ,175 ,505 ,491 ,002 ,002 

МЪЖКИ + ЖЕНСКИ ОБРАЗИ / ВСИЧКИ ЕМОЦИИ / ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 

Kendall's/Spearman's  ,248** ,344** ,206** ,260** ,186** ,241** ,123 * ,176 * ,100 ,143 ,163** ,204** ,069 ,086 ,038 ,050 ,173** ,236** 

          Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,019 ,018 ,055 ,056 ,006 ,006 ,247 ,249 ,511 ,508 ,001 ,001 

 

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).        **  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
 

И в обобщение, резултатите, отразени в Табл. 48 (2), са представени така: 
 

Значима права корелация: 

години образование досега: мъжки и женски изображения (общо) 

брой обучителни занимания: мъжки и женски изображения (общо) 

брой професии досега: мъжки и женски изображения (общо) 

години трудов стаж: мъжки и женски изображения (общо) 

години икономическа активност: мъжки изображения 

брой източници на издръжка: мъжки и женски изображения (общо) 

брой роднини, с които общува: мъжки и женски изображения (общо) 
 

 

За показателите брой бракове и общ брой деца досега значима корелация липсва.  
 

Установената значима свързаност на дефицитите в идентифициране на лицева 

емоционална експресия с параметри на социалния статус / компетентност при пациенти 

с шизофрения бе съпоставена с данни от публикации в тази област. 

Следва да отбележим, че не всички автори отчитат връзка между перцепция на 

емоции и параметри на социално справяне (Kee et al., 2003;  Poole et al., 2000 – спрямо 

трудово функциониране; според Larøi et al., 2010– за ниво на образование). В обзора на 

Edwards et al., 2002
 
е отбелязано, че според 66 проучвания, нивото на образование на 

пациентите няма влияние върху размера на увредите в емоционалната перцепция. 

Повече са обаче публикациите, отразяващи връзка между тежест на дефицита в 

декодиране на лицева емоционална експресия при шизофрения с конкретни параметри 

на социален статус/социална компетентност (Hofer et al., 2009 – за ниво на образование; 

Hooker, Park, 2002 – за комуникативност, трудова заетост и публични изяви; Penn et al., 

1996 – за социални интереси; Behere et al., 2011 – за трудово функциониране; Fiszdon, 

Johannesen, 2010 – за умения в ежедневни дейности). 

Според изследването на Pan et al., 2009, разпознаването на лицев афект се оказва 

асоциирано с оценките по PSP при стабилните шизофренни пациенти. 

Има и публикации, коментиращи връзката между перцепция на емоции в лице и 

социална реализация като цяло (Silver, Shlomo, 2001, Combs et al., 2008, McGlade et al., 

2008, Lynn, Salisbury,2008, Salgado-Pineda et al., 2010, Strauss et al., 2010, Addington et al., 

2010), но не с пряко позоваване на отделни параметри на социална реализация, а чрез 

цялостен анализ на зависимостта на социалното функциониране от неврокогнитивни 

увреди, произвеждащи дефицити в обработка на информация за лице и лицеви емоции.  

Тази връзка е важна и е с висок обяснителен потенциал. Ето защо Brüne, 2005 

подчертава, че увредите в социална когниция и перцепция, включващи разпознаването 

на емоции, са предпоставка за разбиране на механизмите, пораждащи абнормностите в 

социалното функциониране при шизофрения.  
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Обща дискусия  
 
Дефицитите в обработка на информация за лицеизраз и успешна идентификация 

на лицева емоционална експресия са същностна съставка на шизофренната болест, част 

от факторите, обуславящи облика на клиничните изяви, хода на болестта и прогнозата 

за ниво на адаптация в социалната среда. 

Успехите в декодиране на емоции в лицеизраз са изключително важни – защото 

дават възможност за разбиране на емоционалния свят на отсрещния – с оглед постигане 

на адекватен контакт и стратегии на взаимодействие, без които съвместността, която е 

задължителна съставка за справяне със социални роли, става невъзможна. 

Емоциите, като първична мотивационна система при човека (Carroll Izard), като 

продукт на биологични процеси с приспособителни задачи в палитрата на личностовия 

релеф (Plutchik, 1962), са проява на обособени адаптивни комплекси (на обединение и 

неприемане, разрушение и защита, сексуално възпроизвеждане, лишаване, ориентиране 

и изследване) – под формата на първични емоции (одобрение, отвращение, гняв, страх, 

радост, тъга, уплаха, любопитство). Ето защо, изучаването на надеждността на тяхното 

разпознаване от околните – в здраве и в болест, е важно – особено при разпознаване от 

страна на лица с тежкото психично страдание шизофрения.  

Като важна съставка сред шестте системи на организация на личността (Izard) – 

хомеостатична, перцептивна, афективна, когнитивна, моторна и подтикова – емоциите 

добиват проекция в избор на някоя от шестте базисни емоции (Ekman, 1972) – веселие, 

гняв, страх, тъга, погнуса, учудване, и като системи със своите компоненти (Scherer) : 

(1) когнитивно осъзнаване / оценка; (2) телесни / физиологични прояви; (3) мотивация 

за поведенчески отговор; (4) чувства / субективно преживяване; (5) експресия – лицево 

и / или вокално изразяване, са във висока степен еднотипни (заради универсалността на 

подлежащите емоции) – макар и с нюансите на културална повлияност, придаваща им 

вариации с разлики и специфика (Russell, 1994). Този широк комплекс от ангажирани с 

емоциите компоненти, но с висока сравнимост на емоционалната изява – за да бъде и 

възприемането съпоставимо, e основа на активация и осъществяване на процесите по 

идентифициране на емоционална експресия при човека – в здраве или в болест. 

Афективните комплекси, обединяващи неврофизиологични процеси, субективни 

преживявания и мимически дейности (Izard), съдържат в себе си видимите прояви на 

лицева експресия, представляваща базисен механизъм за социално общуване (Morrison 

et al., 1988), важен компонент на интерперсоналната комуникация на човека (Kohler et 

al. 2004) и маркер за адаптивния ресурс на личността (Куприянов, Стовичек).  

Експресията на емоции чрез мимики в лицеизраз има важно участие в процесите 

на междуличностови взаимодействия. Макар не винаги свързана с емоции (Куприянов, 

Стовичек), мимическата експресия, като „движения за намерение” (Charles Darwin), е 

еволюирала като способ за социализация (Heise,1985) и не е стимул за себе си, а сигнал, 

търсещ оценка на околните (Knapp, 1972), и е един от важните източници на социално 

релевантна информация за адаптивно поведение (Lee et al., 2011). 

Такова предназначение на мимическата експресия имплицитно предполага да са 

налице насрещни механизми за перцепция и декодиране на мимическите сигнали– за да 

се закрепи „полезната привичка” на Darwin като инструмент за социална комуникация.  

Два процеса са включени в перцепцията на лицева експресия (Tsoi et al., 2008) – 

сензорен процес (отразяващ чувствителността, с която различаваме една лицева емоция 

от друга) и процес на когнитивно решение (отговор на въпроса дали посочената емоция 

е конкретна емоция). Което съответства на идеята (Adolphs, 2002), че се касае за сбор от 

два класа събития: перцепция, като възприятие на стимули и сетне – разпознаване, като 

осъзнаване смисъла на емоционалното изражение. 



57 

В този контекст, човешкото лице е трансмитер на сигнали, а човешкият мозък е 

декодиращо устройство за оценка / категоризиране на постъпващи сигнали (Smith et al., 

2005), и еволюцията на кодиращото устройство е създала мимическа мускулатура, а на 

декодиращото устройство– съответни мозъчни структури. Които в условия на психична 

болест търпят увреди, с производими от тях функционални дефицити. 

Степента на дефицитите в декодиране на лицева експресия е свързана с наличие 

на достатъчна контекстуална информация (Seubert et al. 2010), а за цялостна оценка на 

ситуацията се изисква ефективна социална когниция. Идентифицирането на лицеизраз 

и емоции в лицеизраз са сред най-същностните части на социалната когниция, защото 

някои лицеви изражения могат да бъдат всъщност конвенции за социална комуникация 

(Green et al., 2008), което има отношение към Теорията на разума (Theory of Mind) като 

аспект на социална когниция – умения за въприемане душевното състояние на другите 

(McGlade et al., 2008). В този контекст, декодирането на лицеви емоции е връзка между 

социална когниция и поведение (Marwick, Hall, 2008, Caravalho Monteiro, 2012). 

 

Нарастващи са данните за ролята на геномни отклонения по отношение генезата 

и еволюцията на дефицитите в декодиране на лицева емоционална експресия. Посочено 

е как възлови човешки мотиви за интереси спрямо обекти / задачи са детерминирани от 

експресия на гени /изяви на епигенетични невронални вериги дълго до раждането, за да 

има взаимосвързаност на основни периферни органи за перцепция и експресия (Aitken, 

Trevarthen, 1997). Хората разпознават човешкото лице по различен начин в сравнение с 

обичайни визуални умения (Zivotofsky et al., 2008), защото за човека лицевата експресия 

на емоции е ключов механизъм на невербалната комуникация (Anokhin et al., 2010). И 

тази специфична способност е под влияние на генни фактори – доказателство за което 

са изследвания, посочващи дефицити в невербалната перцепция за лицева емоция при 

родственици на шизофренни лица (Toomey et al., 1999, Bölte, Poustka, 2003, Baas et al., 

2008, Li et al., 2010,  Phillips et al., 2011). 

Дефицитът в разпознаване на емоции може да се счита за потенциален маркер за 

фамилна уязвимост спрямо шизофрения (Bediou et al., 2007) и генетична предиспозиция 

към болест (Alfimova et al.,2009), и е унаследим ендофенотип на шизофрения (Leppänen 

et al., 2008, Erol et al., 2010, Mendoza et al., 2011). Увреди в перцепция на лицева емоция 

е заложено да се състоят вероятно още преди клиничната манифестация на шизофрения 

– щом налице са аналогични отклонения у здрави генетични родственици. И при поява 

на болест ще последва наслагване на болестни фактори над изначална непълноценност 

на системите, заети с възприемане и обработка на информация за лицева емоционална 

експресия. А ролята на тези болестни фактори за тежестта на дефицитите за декодиране 

на лицева експресия е огромна. И локус на насочване на болестни фактори са базисните 

неврокогнитивни компоненти, осъществяващи перцепцията на емоционална експресия 

в лицеизраз (Kee et al., 1998).  

Има солидни данни за ролята на невроанатомичните механизми в осъществяване 

на обработката на информация за лицеви емоции, с присъщите компоненти – визуална 

обработка, анализиране на лицев идентитет и разпознаване на лицева експресия (Bruce, 

Young,1986), като поради голямото еволюционно значение на идентификацията на лица 

(Chen et al., 2008), процесите на разпознаване на лице са качествено различни от тези за 

разпознаване на други визуални обекти (Valentine,1988; Newcombe et al.,1994; Duchaine, 

Nakayama, 2005) и се извършват основно от специални мозъчни системи в обозначими 

структури с политопна локализация (Ishai et al., 1999; Kanwisher et al., 1997). Оказва се, 

че невроналните системи, ангажирани с разпознаване на базисни емоции, по отношение 

на перцептуално процидиране (разпознаване на геометрична конфигурация от лицеви 

черти), както и при разпознаването на емоционално съдържание на стимула (въз основа 
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на знание, че конкретното изражение е сигнал за конкретна емоция), са многобройни и 

сложно взаимодействащи (Allison et al., 2000; Hoffman, Haxby, 2000; Haxby et al., 2000; 

2002 – в: Adolphs R., 2002). Само ще споменем, че в обзор (Adolphs, 2002) са посочени 

трите основни теории за обработка на информация за емоции в лицеизраз. 

Според теорията на Bruce, Young, 1986, с предимно психологическа насоченост, 

първоначален е модулът на структурално кодиране, с анализ на изражение, лице и реч, 

и насочено процидиране на визуалната информация. Данните постъпват в когнитивната 

система и успоредно, данни постъпват и в компоненти за разпознаване на лице, а сетне 

и за идентифициране на личност, и след това – пряко или през процедура за именуване, 

тези данни също така постъпват в когнитивната система. 

Според невроанатомичната теория на Haxby, Hoffman и Gobbini, 2000, обособена 

е ядрена система от кортикални и субкортикални структури, специализирани за ранна 

перцепция на лицеви черти, за анализиране на поглед-изражение-движение на устни и 

определяне на лицев идентитет. В тази система информацията циркулира и се насочва 

към система за разширен анализ – за перцепция на прелексикална реч, пространствено 

внимание, свързаност с емоция, идентитет-име-биография, и за връзки с други системи. 

Според третата теория (на Adolphs, 2002), от хибриден тип, в кодираща „ядрена 

система” става ранна перцептуална обработка на очебиещи визуални стимули; сетне в 

модулите  на „разширената система” последват : детайлна перцепция / разпознаване и 

емоционална реакция. Оттам в „когнитивната система” се осъществява концептуалното 

„узнаване” на сигнализираните чрез лицеизраз послания. 

 

Добре знаем, че шизофрения е тежко психично заболяване (или група сходни по 

облик и генеза) заболявания с генетична предиспозиция, с добре разпознаваем релеф на 

клинични прояви (дефицитарни, позитивни, а понякога и афективни симптоми), често – 

с пристъпен и/или прогресиращ ход, с тежка, често необратима инвалидизация, с много 

висока социална значимост и тежка социална цена. 

Запознати сме с ранния интерес към намесата на психосоциални вредни фактори 

(Жабленски, 1986; Schneider, 1979) в генезата на болестта, но вече знаем и за ролята на 

биологични нокси от различен характер (Жабленски, 1986; O’Callaghan, Gibson, Colohan 

et al., 1991; Waddington, Torey, 1991; Waldrop, Goering, 1971), които заедно с генетичния 

фактор, обуславят появата, формират хода и влияят изхода на болестния процес.  

В този болестен процес, покрай геномните аберации, невробиохимичните увреди 

и неврофизиологичните аномалии, възможни вирусни атаки и нутриционни недоимъци, 

все повече внимание получават невродегенеративните състояния и за все по-същностни 

се считат феномените на ранна (пре- и перинатална ) дисонтогенеза, потвърдима вече и 

с екстрацеребрално локализирани маркери (Сивков, Акабалиев, 2003). Разполагаме и с 

експериментално верифицирани комплексни обяснителни схеми за генеза и същност на 

шизофренната болест (Р. Шишков, 2012).   

 

Става ясно, че изначално съществуващите механизми за перцепция и декодиране 

на лицева експресия на емоции още преди появата на болест проявяват нееднаквости и 

„асиметрии”. По-слабо се разпознават емоции с негативна валентност (Busse et al.,2009; 

Михайлова, 2002, Розенберг, 2004; Зиятдинова, 2007; според Kohler et al. 2004 – и при 

здрави лица: Ekman, Friesen, 1971; Hager, Ekman, 1979; Kirouac, Dore, 1983; Kirita, Endo, 

1995; Matsumoto et al., 2000). По-лошо е декодирането на лицева експресия при мъжкия 

пол (Galagher, Sheentich, 1981; Jancik, 1981– по Ильин, 2001; Данилова, 2001; Erwin et 

al. 1992; Гранская, 1998; Розенберг 2004). И към тези нееднаквости, ако шизофренната 

болест настъпи, добавят се и нарастват дефицити в обработката на информация за лице 

– във всички параметри на обекта на наблюдение.  
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Доказателство на тезата за генерализирания обхват на увредите в перцепция на 

информация за лице (включваща идентифициране на емоции в лицеизрз) са множество 

данни за нарушено разпознаване на конфигурация на лице при шизофрения.  

Хипотезата за „социалния мозък” (Burns, 2006) предполага, че при шизофрения 

социалната когниция търпи срив (Green, Leitman 2008) с три вида дефицит – свързани с 

медикация увреди на визуално въображение, свързани с болестта увреди на семантична 

обработка и увреди в екзекутивни функции (Whittaker et al., 2001).  

В рамките на Когнитивния модел на Bruce и Young, 1986, (Phillips, David, 1995 – 

за анализ на афект, разпознаване на индивидуалност и разпознаване на познатост), при 

шизофрения увредите в разпознаване на лицева конфигурация са в основата на  самите 

изразявани емоции (Butler et al., 2009), част са от димензиите на социалната когниция 

при психозите (Mancuso et al., 2011), и могат да бъдат описвани (Schneider et al., 1992) 

като интер-хемисферен дисконекционен синдром и увреда на когнитивни и афективни 

процеси на ТоМ – интеграция при шизофрения (Shur et al., 2008). Биват още считани за 

симптоми – увреди на социалната комуникация (Deakin, 1994). 

Нарушената обработка на лицеви изображения при шизофрения буди интерес в 

няколко направления – за конфигурация, възраст, пол и познатост на изображението. 

Има поредица изследвания за увреди при шизофрения в разпознаване на лицева 

конфигурация (Bleich-Cohen et al.,2009; Kim et al.,2010; Shin et al.,2008; Chen et al., 2008; 

Johnston et al., 2010; Zivotofsky et al., 2008; Kubota et al., 2003; Bediou et al., 2005); при 

определяне на пол (Gooding, Tallent, 2002;), възраст (Gessler et al., 1989; Heimberg et al., 

1992; Kohler et al. 2000) и познатост на изображението (Silver et al., 2006; Pomarol-Clotet 

et al., 2010; Archer et al., 1992) – някои от които са с негативен резултат (Kosmidis et al., 

2007; Johnston et al., 2006; Gooding, Tallent, 2002; Walker et al.,1984). Резултатите от тези 

изследвания дават по-добър успех в посочените области отколкото за идентифициране 

на емоции в лицеизраз (Pomarol-Clotet et al.,2010; Johnston et al., 2010; Kosmidis et al., 

2007; Heimberg et al., 1992; Bediou et al., 2005; Walker et al., 1984; Kohler et al. 2000). 

 

Тези резултати подкрепят тезата за комплексно естество на увредите в обработка 

на лицева експресия при шизофрения, като по-устойчиви са уменията за разпознаване 

на лицева конфигурация, пол, възраст и познатост на изображението, а разпознаването 

на емоции в лицеизраз се уврежда по лесно и вероятно, механизмите за осъществяване 

на този мозъчен акт са специфични и дори – различни (Walker et al., 1984; Heimberg et 

al., 1992; Kosmidis et al., 2007), както са различни механизмите за възприемане и оценка 

на лице спрямо механизмите за перцепция на други визуални обекти (Chen et al., 2008; 

Zivotofsky et al., 2008; Johnston et al., 2010). В нашето изследване не предвидихме такава 

съпоставка, но от скринирани 200 участници отпаднаха 20, като част от отпадналите не 

участваха, защото при идентифицирането на лицеви емоции имаха поведение, сочещо 

неумение за възприемане / интерпретиране на образа в неговата цялост.  

 

Ако приемем, че дефицитите в перцепция на лицев афект при шизофрения имат 

роля за определяне облика и хода на болестта, следва да споменем за инструменталните 

изследвания на тези увреди, за да подчертаем континуума между неврофизиологичните 

механизми за перцепция на лицев афект в норма, през находките за такива увреди при 

близки генетични родственици на лицата с шизофрения, през абнормностите при други 

психични разстройства и стигнем до шизофренните пациенти – при които убедително 

нарастват сведенията за конкретни морфологични и функционални увреди, обуславящи 

нарушенията в декодиране на лицеви изображения, включително и на лицеви емоции. 

Видео-окулографски изследвания (Streit et al., 1997; Schwartz et al.,1999; Shimizu 

et al., 2000; Loughland et al., 2002 / 2004; Marsh, Williams, 2006; Delerue et al., 2010;), 
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установяват корелации на стратегии на пътечки за сканиране  (scanpath) с аберации във 

визуалната перцепция; особено интересни са данните, свързани с негативните емоции 

(Loughland et al., 2002) и латерализация на мозъчни функции (Phillips, David, 1997). 

Електроенцефалографски изследвания (Horley et al, 2001; An et al., 2003; Ueno et 

al.,2004; Hermann et al., 2006; Bediou et al., 2007; Turetsky et al., 2007; Caharel et al., 2007; 

Lynn, Salisbury, 2008; Wynn et al., 2008; Obayashi  al., 2009; Ramos et al., 2009; Lee et al., 

2011; Ibáñez et al., 2012), показват амплитуди на събитийно-свързани потенциали (ERP, 

event-related potentials) и електрофизиологични абнормности, асоциирани с нарушения 

в перцепция на лицеви емоции, предимно от негативния спектър. Интересни са данните 

(Williams et al., 2009; Anokhin et al., 2010) за ERP– установими увреди в интегративните 

процеси при мотивационно важни стимули – като биологичен маркер за когнитивни 

увреди още при първия шизофренен епизод и евентуални ендофенотипи по отношение 

на психопатология и аберации в социална когниция / поведение. 

Множество са невроизобразяващите изследвания (Phillips et al., 1999; Streit et al., 

2001; Johnston et al., 2001/ 2005; Gur et al., 2002
 
/ 2007; Kosaka et al., 2002; Quintana et al., 

2003/2011; Hempel et al., 2003; Abel et al., 2003; Exner et al., 2004; Williams et al., 2004; 

Kim et al.,2004; Holt et al., 2005/ 2006; Surguladze et al., 2006; Das et al., 2007; Fujiwara et 

al., 2007; Miskowiak et al., 2007; Namiki et al., 2007; Russel et al., 2007; Hall et al., 2008; 

Pinkham et al., 2008; López-Ibor et al., 2008; Michalopoulou et al., 2008; Seiferth et al., 2008 

/ 2009; Leitman et al.,2008; Walther et al.,2009; Rasetti et al.,2009; Fusar-Poli et al.,2009; 

Dolan, Fullam, 2009; Reske et al., 2009; Bleich-Cohen et al., 2009; Habel et al., 2010; Hall et 

al., 2010; Mier et al., 2010; Rauch et al., 2010; Silverstein et al., 2010; Barbour et al., 2010; 

Salgado-Pineda et al., 2010/ 2011; Venkatasubramanian et al., 2010; Fernandez-Egea et al., 

2010; Satterthwaite et al., 2010; Sergerie et al., 2010). При тях, според fMRI–данни, налице 

са корелации между активация или хипофункция на подкорови и кортикални структури 

в процесите на обработване на информация за човешко лице, при експресия на емоции 

(най-често с негативна валентност, особено – страх) – категоризиране, диференциация, 

идентификация, както и невронален отговор при експозиция на материали за визуален 

афект, при тестове за когнитивни и паметови функции, социална когниция, перцепция 

на антропоморфни образи и много други интересни и изкусно направени дизайни.  

Впечатляват резултатите на Hirao et al., 2008 за невроналния субстрат на ТоМ– 

механизмите; на Radua et al., 2010, за алгоритми в обработка на лицеви черти; на Fakra 

et al., 2008 за невронални компенсаторни стратегии заради лимбична дисфункция при 

шизофрения; на Ioannides et al., 2004 за MEG – находката за ляво-дясна асиметрия на 

амигдала в отговора им на афект–съдържащи лицеви изображения. В обзора на Li et al., 

2010 се описва хипофункция / понижена активация в комплексни мозъчни структури 

(амигдала– темпорални ганглии– базални ганглии– префронтален кортекс) като водещ 

субстрат на абнормната обработка на информация за емоции в лицеизраз. 

Обсъдените до тук факти подкрепят нашата теза за същността на дефицитите в 

обработка на информация за емоции в лицеизраз. Тези дефицити са израз на болестно 

детерминирани увреди, участващи в патогенетичния модел на шизофренната болест и 

допълващи доболестни механизми на перцепция-декодиране на визуална информация 

за човешко лице – включително емоционална експресия. Ангажирани са и механизми, 

обслужващи други сензорни канали (Kee et al., 1998; Edwards et al., 2001; Hooker, Park, 

2002, по: Kucharska-Pietura et al., 2005; Kohler et al., 2007; Seubert et al., 2010). Налице е 

мултиканална увреда (Edwards et al., 2002) с неврофизиологични дефицити, изглежда 

оставащи устойчиви през зрелостта и подкрепящи повече модела на нарушено невро-

развитие, отколкото модела на невродегенерация при тази болест (Kalkstein et al., 2010).  

Тази биологична ориентираност се поддържа и от нас. Ние не можем да приемем 

психологизаторските обяснения (Rotenberg, 2011), при които релацията „еволюционна 



61 

потребност – реализация в норма – увреждане в болест” се измества чрез тълкуване на 

междуличностови процеси и ситуативни фактори. Нещо повече, тези мозъчни увреди и 

свързаните с тях дефицити присъстват не само в болестния пристъп, но и през ремисия 

(Chan et al., 2008). А знаем, че и не-болни от шизофрения лица (генетични родственици) 

показват по-неточно декодиране на лицева емоция (Toomey et al., 1999; Bölte, Poustka, 

2003; Bediou et al., 2007; Leppänen et al., 2008; Baas et al.,2008; Alfimova et al., 2009; Erol 

et al., 2010; Li et al., 2010; Mendoza et al., 2011; Phillips et al., 2011). По-непълноценно е 

декодирането на лицева емоция и при лица с шизотипни разстройства (Poreh et al.,1994; 

Brown, Cohen, 2010; Dickey et al., 2011). Оказва се че увредите в декодиране на лицева 

експресия не са присъщи само на шизофрения – има ги и при афективните разстройства 

(главно депресии), обикновено – в по-лека степен (Cutting, 1981; Zuroff, Feinberg et al., 

1986; Gessler et al.,1989; Archer et al.,1992; Mandal et al., 1998; Flack et al., 1997; Edwards 

et al., 2001; Flack et al., 1997; Weniger et al., 2004; Bonstein et al., 2006; Rocca et al.,2009). 

Има ги при пре-психотични състояния (Addington et al., 2008; Germine, Hooker, 2011; 

van Rijn et al., 2011;), при други психични разстройства (de Jong et al., 2009; Roddy et al., 

2012) и, разбира се – при мозъчна органика (Borod et al., 1989/ 1993; Kucharska-Pietura, 

Klimkowski, 2002). Тези обилни данни затвръждават убедеността в невро-анатомичната 

природа на причините за тези явления. 

В тон с тази позиция, явлението „дефицит в декодиране на лицева експресия” ще 

трябва да бъде приобщено към кръга на психопатологичните термини и да получи свое 

обозначение. То не може да бъде определено с пълна увереност като „симптом” защото 

– в смисъла на англосаксонската типология, „симптомите” са субективно описваните от 

пациента преживявания (с болестно естество) – придружавани понякога от „признаци” 

(signs), съдържащи обективни констатации /наблюдения за тези преживявания. Все пак, 

познавайки условността на психопатологичните термини, ще признаем, че границата 

между „симптом” и „не-симптом” е колеблива. Може би тук по-подходящо название е 

„феномен”, за „нещо, показващо се само по себе си” (Г. Попов, 2012), случващо се само 

за себе си, а не от гледна точна на подразбиращи се причини. Докато симптомът е знак 

/ оповестяване за съществуване на процес, който сам по себе си не се показва, а дава за 

себе си сигнал посредством симптоми. Впрочем, дали феномен или симптом, увредата 

на уменията за възприемане и разпознаване на емоции в лицеизраз е грубо патологична 

по същността си и с право има място в речника на клиничната психопатология. 

 

Преди да пристъпим към коментар на резултатите от нашето изследване, редно е 

да обърнем внимание на някои аспекти от подбора на изследваните пациенти. 

Важно бе изискването за десноръкост при изследваните лица. Солидни факти са 

налице за връзка между доминираща хемисфера и функционална мозъчна асиметрия –  

включително за обработка на информация за лице и лицева експресия (Nakamura et al, 

1999; Whalen,1999; Adolphs et al.,1999; Narumoto et al., 2000; Calder et al., 2000; Adolphs, 

Tranel, 2000; Kucharska-Pietura, Klimkowski, 2002), макар данните за дяснохемисферна 

ангажираност с обработка на афект (Damasio, 1990; Borod et al.,1998/ Kohler et al., 2004) 

да са понякога нееднозначни или негативни (Wager et al., 2003; Federman et al., 1998).  

Не определихме етническата принадлежност като значим белег. Причина за това 

беше, че в страната ни няма етнически състав с различно-расови характеристики (Habel 

et al., 2000; Brekke et al., 2005; Pinkham et al., 2008), а относно кавказка раса е посочено, 

че етническите различия не влияят значимо декодирането на лицева експресия (Ekman, 

1999; 2003; Edwards et al., 2002; Ekman, Friesen, 2003).  

Не беше тема на изследването ролята на антипсихотичната медикация за облика 

на дефицитите в декодиране на лицева експресия. Защото се знае (Mueser et al., 1996 / 

1997; Wölwer et al., 1996; Streit et al., 1997; Kucharska-Pietura et al., 2005; Bediou et al., 
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2007; Sergi et al., 2007; Premkumar et al., 2008; Larøi et al., 2010), че липсва връзка между 

антипсихотична терапия и дефицити в перцепция на лицеви емоции, а положителните 

находки в тази насока са неубедителни (Cabral-Calderin et al. ,2010; Kerr, Neale, 1995). 
 

Следва кратък коментар на резултатите от нашето изследване. 

 

Относно съпоставката на декодиране на емоции при пациенти с шизофрения и 

контроли ще посочим следното: 

Сравнението на успеха в разпознаване на лицева емоционална експресия показва 

високо сходство при изследвания в различни култури и това обстоятелство е отразено 

от голям брой автори (Ekman, 1999; 2003; Ekman, Friesen, 2003) и днес се възприема за 

утвърден факт. Въз основа на тази находка са създадени понятията «базисни емоции» – 

според Ekman – 6-7 на брой: тъга, гняв, учудване, страх, погнуса, веселие и вероятно –  

задоволство; според Izard са повече на брой (14), но са вариации на основните емоции 

на Ekman. В огромен брой изследвания като основа за сравнение се предпочитат 6 – те 

базисни емоции на Ekman и даже налице е тенденция към редуциране на техния брой – 

до четири (Rachael E. Jack et al., 2014), но подробно обсъждане е извън настоящата тема. 

Независимо от спора за техния брой, съществуването на базисни емоции е пряк 

и логичен извод от еволюционния принцип на Charles Darwin, а той изисква ефективна 

биокомуникация (Tembrock, 1971) още от зората на пра-човешкия социум – за обмяна 

на важни сигнали, свързани с оцеляването и поради това – универсално разбираеми и 

приложими (Snyder et al., 2010). 

Обаче поредица автори (Russell, 1991) оспорват абсолютната универсалност на 

възприемане / тълкуване на базисните емоции, като считат техните „граници” за „меки” 

и културално специфични, с което вече се поставя въпрос за универсалността на самите 

базисни емоции. В обзор на осем масивни проучвания (Russell, 1994) се демонстрират 

различия в разпознаване на лицеви емоции – както от национални общности с еднакво 

ниво на социално-икономическо развитие, така и между народи с различни културови 

особености и нива на развитие. 

Всъщност, двата полюса на тезата за разпознаваемост на емоционална експресия 

се предполагат взаимно – в диалектически план.  

Универсалността на емоционалната експресия дава възможност за формиране на 

основни лицеви конфигурации – здраво мимически свързани с непроменимо присъщи 

им съчетания и последователности на нервни импулси и предизвикани от тях мускулни 

съкращения – за да се образуват изражения, позволяващи обмен на информация между 

хора от всичките съществуващи общности в рамките на вида Homo Sapiens, в името на 

осигуряване на общия еволюционен прогрес и оцеляване. 

Културалните вариации на емоционалната експресия са инструмент за очертани 

граници между различни култури (в етнически и цивилизационен план), за постигане – 

дори чрез противопоставяне, на подбор на печеливши формули за социално устройство 

и чрез транскултурални различия– за подсилване на усета за принадлежност и дълг към 

конкретната национална кауза. Културалните вариации (в национален план) помагат за 

отбелязване на кроскултурални (съсловни и други) различия, с цел укрепване на норми  

и правила на установения социален ред. 

Поради това, мимическата експресия на емоции следва да е едновременно добре 

разпознаваема навсякъде и във всякакви социални ситуации.  

Същевременно, емоционалната експресия следва да позволява чрез спецификата 

си, отъждествяване на нейния носител с конкретни национални / социални групи – за да 

бъдат взаимодействията основани на достатъчна информираност и сигурност. 

Тази двойнственост в изискванията спрямо лицевата емоционална експреси дава 

обяснение за част от несъответствията при поредица изследвания в това направление. 
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Следователно, както е показано на Фиг. 1, формирането на разпознаваема лицева 

експресия включва ядро на физиологични гримаси (в смисъла на Duchenne de Boulogne) 

с надстройката на експресия на универсалните / базисни емоции (в смисъла на Ekman) 

и модификацията им от културално детерминирани специфични нюанси (в смисъла на 

Russel), към които се прибавят и промените, дължащи се на психичната болест. 
 
 

КУЛТУРАЛНИ ВАРИАЦИИ

БАЗИСНИ ЕМОЦИИ

ФИЗИОЛОГИЧНИ ГРИМАСИ

ЛИЦЕВА

ЕКСПРЕСИЯ

ПСИХИЧНА

БОЛЕСТ

ДЕКОДИРАНЕДЕКОДИРАНЕ НАНА ЛИЦЕВАЛИЦЕВА ЕМОЦИОНАЛНАЕМОЦИОНАЛНА ЕКСПРЕСИЯЕКСПРЕСИЯ

 
 

Това обяснява разнообразието от находки за разпознаване на лицевата експресия 

от множество изследователи. Една от основните причини за тези различия е в избора на 

методика (Mandal et al., 1998; Trémeau, 2006) – до голяма степен свързан с различията в 

обозначаване на обекта на изследваното явление. Предлагат се понятията „определяне”, 

„идентификация”, „диференциация”, „дискриминация”, „разпознаване”, „съпоставяне”, 

„приписване”, „острота на възприятие” – нерядко приемани за синоними, и ние правим 

понякога такива подмяни за благозвучие – когато същината не се променя.  

Ала зад пъстротата на терминологията обикновено се крият сериозни разлики в 

културови предпоставки, първоначални нагласи и предначертани очаквания. От които 

произлизат понякога пристрастия в определяне на езика за назоваване на емоционални 

категории. А това е знак, че културалните влияния относно дефиниране на изражения с 

емоционално съдържание са много широки и нерядко – трудно доловими. 

Не случайно, има твърдение че самата лицева експресия, заради продължителен 

и упорит културален натиск – както всяко биологическо пособие на човешкото тяло, е 

склонна постепенно да еволюира, за да откликва адекватно на нови изисквания. Ясно е, 

че не всички съставки на мускулните комплекси са достатъчно гъвкави и до финалния 

стадий на еволюцията предстои прогресиращо развитие (E. Huber, 1931, по Izard). 

Като илюстрация на разнообразието в структурата на определяне на експресията 

на емоционални състояния в лицеизраз, предлагаме във Фиг. 2 резултатите от поредица 

изследвания с очевидни нееднаквости в честота на разпознаване на емоции с различна 

валентност при отделните автори. Даже и ние, в 2 последователни извадки – настояща 

и предходна, но с друга методика и изследвана популация (Толев и сътр., 2011), не 

успяхме да постигнем еднакви резултати за българската популация. 
 

Фиг. 1      

Образуване на 

разпознаваема 

лицева експресия на 

емоции. 
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Фиг. 2  (1-10) Съпоставка на идентификация на емоции според валентност при здрави лица. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получените от нас данни за точност на идентификация на лицева емоционална 

експресия при пациенти с шизофрения спрямо здрави лица – контроли са представени и 

Ekman et al. 1969, американци, n = 99
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 Получените от нас данни за точност на идентификация на лицева емоционална 

експресия при пациенти с шизофрения спрямо здрави лица – контроли са представени и 

коментирани (Табл. 2 – 8), като увредите при пациентите с шизофрения са значимо по-

тежки отколкото при здравите контроли за всички видове емоции, както е посочено от 

повечето литературни източници.  

С оглед обсъжданата вече нееднаквост в подхода (избор на методика, дизайн) не 

считаме за полезно да привеждаме тук данни от други изследвания – вече бе посочено 

колко разнообразни и нерядко – взаимно опровергаващи са получените резултати. 

Резултатите са илюстрирани във Фиг. 3 и Фиг. 4. 
 

ДЕКОДИРАНЕ НА ЛИЦЕВА ЕКСПРЕСИЯ - ШИЗОФРЕНИЯ И КОНТРОЛИ
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Съпоставката според пол на изображението е в полза на контролите, без значими 

разлики между мъжки и женски образи. Тук не установяваме потвърждения за връзки 

на пола на експонираното изображение с точност на идентифициране, както е посочено 

в част от публикациите, които вече цитирахме. 
 

ДЕКОДИРАНЕ НА МЪЖКИ / ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
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Съпоставката според валентността на емоциите, групирани по позиция и пол на 

изображението, също е в полза на контролите при болшинството позиции – за мъжки и 

женски образи. Впечатляват разнообразните съотношения, липсата на значима разлика 

за страх (женски образ, ляв профил), веселие (мъжки и женски образи, всички позиции) 

и по-доброто представяне на пациентите при изражение на тъга за женски образ, фас – 

позиция. Резултатите са илюстрирани във Фиг. 5(1-7); Фиг. 6 (1-7). 

Фиг. 3                         

Съпоставка на 

идентификация на емоции 

по валентност при 

шизофрения и контроли. 

 

(Табл. 1 / 1) 

 

Фиг. 4                      

Съпоставка на 

идентификация на емоции 

по пол на изображение при 

шизофрения и контроли. 

 

(Табл. 1  / 2-3) 
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Прави впечатление нееднаквата разлика в дистанциите между пациенти и здрави 

контроли при значителна част от емоциите. Както е посочено в литературната справка, 

по-значителна е разликата „болест – здраве” при емоциите с негативна валентност, най-

вече по отношение на емоцията на страх. Явни са последиците от увредите в амигдала, 

лимбична система и префронтален кортекс при шизофрения, както и вероятната роля 

на разлики в scanpath – стратегиите за оценка на лице в различни позиции. 

 

Фиг. 5 (1-7)                         

Съпоставка на идентификация                               

на емоции по валентност  

при шизофрения и контроли – 

отделни емоции в различни позиции 

 

- оценка за точност на разпознаване. 

 

(Табл. 2 /1; 3 /1;  4/1; 5/1; 6/1; 7 /1; 8 /1) 

 

1.  НЕУТРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ - КОНТРОЛИ И ШИЗОФРЕНИЯ
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1

МЪЖ - ЛЯВ ПРОФИЛ МЪЖ - ДЕСЕН

ПРОФИЛ

МЪЖ - ФАС

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНА - ЛЯВ ПРОФИЛ ЖЕНА - ДЕСЕН

ПРОФИЛ

ЖЕНА - ФАС

ПОЗИЦИЯ

КОНТРОЛИ ШИЗОФРЕНИЯ

P < 0.001 P = 0.001 P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001

2.  ИЗРАЖЕНИЕ НА ВЕСЕЛИЕ - КОНТРОЛИ И ШИЗОФРЕНИЯ
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МЪЖ - ФАС

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНА - ЛЯВ

ПРОФИЛ

ЖЕНА - ДЕСЕН

ПРОФИЛ

ЖЕНА - ФАС

ПОЗИЦИЯ

КОНТРОЛИ ШИЗОФРЕНИЯ

P = NS P = NS P = NS P = NS P = NS P = NS

4.  ИЗРАЖЕНИЕ НА ГНЯВ - КОНТРОЛИ И ШИЗОФРЕНИЯ
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ЖЕНА - ДЕСЕН

ПРОФИЛ

ЖЕНА - ФАС

ПОЗИЦИЯ

КОНТРОЛИ ШИЗОФРЕНИЯ

P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001

5. ИЗРАЖЕНИЕ НА ТЪГА - КОНТРОЛИ И ШИЗОФРЕНИЯ

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

МЪЖ - ЛЯВ

ПРОФИЛ

МЪЖ - ДЕСЕН

ПРОФИЛ

МЪЖ - ФАС

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНА - ЛЯВ

ПРОФИЛ
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ПРОФИЛ

ЖЕНА - ФАС

ПОЗИЦИЯ

КОНТРОЛИ ШИЗОФРЕНИЯ

P = 0.018 P < 0.001 P < 0.001 P = 0.001 P < 0.001 P = 0.001

6. ИЗРАЖЕНИЕ НА ПОГНУСА - КОНТРОЛИ И ШИЗОФРЕНИЯ
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ПРОФИЛ

ЖЕНА - ФАС

ПОЗИЦИЯ

КОНТРОЛИ ШИЗОФРЕНИЯ

P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001 P = 0.001 P < 0.001 P < 0.001

7. ИЗРАЖЕНИЕ НА УЧУДВАНЕ - КОНТРОЛИ И ШИЗОФРЕНИЯ

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

МЪЖ - ЛЯВ

ПРОФИЛ

МЪЖ - ДЕСЕН

ПРОФИЛ

МЪЖ - ФАС

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНА - ЛЯВ

ПРОФИЛ
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ПРОФИЛ

ЖЕНА - ФАС

ПОЗИЦИЯ

КОНТРОЛИ ШИЗОФРЕНИЯ

P = 0.002 P =< 0.010 P = 0.001 P < 0.001 P = NS P < 0.001

3. ИЗРАЖЕНИЕ НА СТРАХ - КОНТРОЛИ И ШИЗОФРЕНИЯ
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КОНТРОЛИ ШИЗОФРЕНИЯ

P < 0.001 P = 0.002 P < 0.001 P = NS P < 0.001 P < 0.001
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Относно съпоставката на време за отговор при идентифицирането на различни 

по валентност емоции ще посочим, че в макар и малобройните публикации е отбелязан  

по-забавен отговор при пациентите с шизофрения, и тази находка е в съответствие с 

нашите данни. И тук най-вероятно се касае за разлики в scanpath – стратегии за оценка 

на лице от шизофренните пациенти, както и за невроанатомични увреди на механизми, 

свързани с обработка на лице / лицева конфигурация и въз основа на това – на емоции в 

лицеизраз. Има сходство в увредите при точност на оценка и време за отговор. 

 

Фиг. 6 (1-7)                         

Съпоставка на идентификация                               

на емоции по валентност  

при шизофрения и контроли – 

отделни емоции в различни позиции.. 

 

- оценка за време на отговор 

 

(Табл. 2 /2; 3 /2;  4/2; 5/2; 6/2; 7 /2; 8 /2) 

 

2. ИЗРАЖЕНИЕ НА ВЕСЕЛИЕ - ВРЕМЕ ЗА ОТГОВОР
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КОНТРОЛИ ШИЗОФРЕНИЯ

P = 0.001 P = 0.004 P = 0.003 P < 0.001 P < 0.001 P = 0.006

1. НЕУТРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ - ВРЕМЕ ЗА ОТГОВОР
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ПОЗИЦИЯ

КОНТРОЛИ ШИЗОФРЕНИЯ

P = 0.003 P < 0.001 P = 0.001 P = 0.012 P = 0.014 P < 0.001

3. ИЗРАЖЕНИЕ НА СТРАХ - ВРЕМЕ ЗА ОТГОВОР
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КОНТРОЛИ ШИЗОФРЕНИЯ

P = NS P = NS P = 0.009 P = NS P = NS P = NS

4. ИЗРАЖЕНИЕ НА ГНЯВ - ВРЕМЕ ЗА ОТГОВОР
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ПОЗИЦИЯ

КОНТРОЛИ ШИЗОФРЕНИЯ

P = 0.043 P < 0.001 P = 0.028 P = NS P = NS P = 0.011

5. ИЗРАЖЕНИЕ НА ТЪГА - ВРЕМЕ ЗА ОТГОВОР
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КОНТРОЛИ ШИЗОФРЕНИЯ

P = 0.012 P = NS P = 0.050 P = 0.001 P = 0.033 P = NS

6. ИЗРАЖЕНИЕ НА ПОГНУСА - ВРЕМЕ ЗА ОТГОВОР
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ПРОФИЛ

ЖЕНА - ФАС

ПОЗИЦИЯ

КОНТРОЛИ ШИЗОФРЕНИЯ

P = NS P = 0.042 P = 0.016 P = 0.018 P = 0.024 P = 0.008

7. ИЗРАЖЕНИЕ НА УЧУДВАНЕ - ВРЕМЕ ЗА ОТГОВОР
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P = 0.002 P = 0.010 P = 0.001 P < 0.001 P = NS P < 0.001
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Относно съпоставката на идентифициране на различни по валентност емоции 

при пациенти с шизофрения ще посочим следното: 

Сравнението на успеха в разпознаването на емоции в лицева експресия – според  

валентност на експонирана емоция,  налице е явно предимство на позитивните емоции 

(веселие, учудване) над негативните (тъга, погнуса, гняв и особено много – страх). Тази 

подредба е в съответствие с находките на голям брой автори – и както вече посочихме, 

има своето неврофизиологично обяснение в засилената от болестта непълноценност на 

структурите (подкорово-кортикални), които обслужват обработката на негативен афект 

– така както е обявено в теорията за специфичен дефицит в перцепция на негативни по 

валентност емоции (Mandal et al.,1998; Kosmidis et al., 2007;Marwick, Hall, 2008; Henry 

et al., 2010; Lee et al., 2010). Всъщност, тази особеност е рано забелязана за негативните 

изражения въобще (Ekman et al., 1972; Zuckerman et al., 1975;), а при шизофрения – още 

от Daugherty et al., 1974. Някои автори приемат специфичен дефицит само спрямо тъга 

и гняв, но не и погнуса и страх (Bediou et al., 2005), а други автори отхвърлят идеята за 

селективен срив при декодиране на лицева емоционална експресия (Johnston et al.,2006; 

Silver et al., 2009;). Идентификацията според валентност на емоции в лицева експресия е 

илюстрирана във Фиг. 7 – 11.  
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЕМОЦИИ ПО ВАЛЕНТНОСТ ПРИ ШИЗОФРЕНИЯ 
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ДЕКОДИРАНЕ НА ЛИЦЕВИ ОБРАЗИ С РАЗЛИЧЕН ПОЛ
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Ще отбележим, че значими различия по пол на изображението има при обща 

оценка и изражение на гняв (мъжки образи), и неутрално изражение (женски образи). 

Фиг. 7                      

Съпоставка на 

идентификация на емоции 

според валентност  

при пациенти с шизофрения  

 

(Табл. 9) 

 

Фиг. 8                     

Съпоставка на 

идентификация на емоции 

според валентност  

и пол на изображението 

при пациенти с шизофрения  

 

(Табл. 14) 
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ДЕКОДИРАНЕ СПОРЕД ПОЗИЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

НЕУТРАЛНО ВЕСЕЛИЕ СТРАХ ГНЯВ ТЪГА ПОГНУСА УЧУДВАНЕ

ЛЯВ ПРОФИЛ ДЕСЕН ПРОФИЛ ФАС ПОЗИЦИЯ

P < 0.001

P = 0.020

P = NS P = NS P = NS

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

P = 0.017

P = 0.020

P = 0.020

 
 

ДЕКОДИРАНЕ НА ЛИЦЕВА ЕКСПРЕСИЯ СПОРЕД ПОЗИЦИЯ - МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ОБРАЗИ

3,5

3,7

3,9
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4,3

4,5

4,7

МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ЛЯВ ПРОФИЛ ДЕСЕН ПРОФИЛ ФАС ПОЗИЦИЯP = 0,003 P = 0,003

P = NS

 
 

ДЕКОДИРАНЕ НА ЛИЦЕВА ЕКСПРЕСИЯ - СПОРЕД ПОЗИЦИЯ НА ОБРАЗА

7,9

8

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

ЛЯВ ПРОФИЛ ДЕСЕН ПРОФИЛ ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦИЯ

P = 0,003

P = NS

 
 

 Показаните на Фиг. 9 – 11 различия в разпознаването на лицеви емоции според 

позиция на изображението не намериха аналози в достъпната литература. Считаме тази 

находка за важна, защото е вероятен израз на мозъчни асиметрии на ниво структури / 

функции, намиращи проекция в стратегиите на зрително сканиране на образи, което е 

споменато в поредица публикации (Phillips, David, 1997; Federman et al., 1998; Ильин 

Е.П., 2001; Green, 2001/2003; Kucharska-Pietura, Klimkowski, 2002; Adolphs, 2002; Kohler 

et al., 2004; 2003; Kohler et al., 2010). 

Фиг. 9                     

Съпоставка на 

идентификация на емоции 

според валентност  

и позиция на изображението 

при пациенти с шизофрения 
 

- всички емоции  

 

(Табл. 12 ) 

 

Фиг. 10                    

Съпоставка на 

идентификация на емоции 

според валентност  

и позиция на изображението 

при пациенти с шизофрения 
 

- за мъжки и женски образи  

 

(Табл. 13) 

 

Фиг. 11                     

Съпоставка на 

идентификация на емоции 

според валентност  

и позиция на изображението 

при пациенти с шизофрения  
 

- общо за емоции 

 

(Табл. 13) 
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Относно съпоставката на декодиране на емоции при пациенти с шизофрения по 

пол на пациента ще посочим следното: 

Сравнението на успеха в разпознаване на лицева емоционална експресия показа, 

както вече отбелязахме, липса на значими разлики между мъже и жени с шизофрения.  

 

ДЕКОДИРАНЕ НА ЛИЦЕВА ЕКСПРЕСИЯ - РАЗЛИКА ПО ПОЛ

0

1

2

3

4

5

6

7

НЕУТРАЛНО ВЕСЕЛИЕ СТРАХ ГНЯВ ТЪГА ПОГНУСА УЧУДВАНЕ

ЖЕНИ МЪЖЕ

P = 0,025P = NS P = NS P = NS P = NS P = NS P = NS

 
 

ДЕКОДИРАНЕ НА ЛИЦЕВА ЕКСПРЕСИЯ - 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛ И ПОЛ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ

0
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15
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МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВСИЧКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ЖЕНИ МЪЖЕ

P = NS P = NS P = NS

 
 

Показаните на Фиг. 12 – 18 съотношения в идентификация на лицеви емоции не 

са в съответствие с установеното в поредица публикации (Kohler et al., 2000; Sachs et 

al., 2004; Vaskinn et al., 2007; Scholten et al., 2005), още повече че жените имат поначало 

по-добри умения за декодиране на емоции в лицеизраз (Galagher, Sheentich,1981; Jancik, 

1981– по Ильин, 2001). При нашите резултати на много места имаше такива тенденции, 

но значимите разлики бяха редки и нивото на значимост – невисоко.  

Най-вероятно, причина за това несъответствие са някои особености на женския 

контингент в условията на голям психиатричен стационар. 

При подбора на участниците в изследването бе отделено внимание да е еднакво 

нивото на симптоми при двата пола, но въпреки това по отношение на параметрите на 

социално функциониране жените с шизофрения демонстрираха сериозни предимства и 

тази находка е изцяло в съответствие с данните за по-леко протичане на шизофренната 

болест при женския пол. 

Фиг. 12                     

Съпоставка на точност  

на идентификация  

на емоции в лицеизраз 

според пол на пациента. 
 

- за всяка отделна емоция 

 

(Табл. 24) 

 

Фиг. 13                     

Съпоставка на точност  

на идентификация  

на емоции в лицеизраз 

според пол на пациента. 
 

- общо за всички емоции 

 

(Табл. 25) 
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ДЕКОДИРАНЕ НА МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ - ВСЯКА ЕМОЦИЯ

0

0,5
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НЕУТРАЛНО ВЕСЕЛИЕ СТРАХ ГНЯВ ТЪГА ПОГНУСА УЧУДВАНЕ

ЖЕНИ МЪЖЕ

P = NS P = NS P = NS P = NS P = NS P = NS P = NS

 
 

ДЕКОДИРАНЕ НА ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ - ВСЯКА ЕМОЦИЯ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

НЕУТРАЛНО ВЕСЕЛИЕ СТРАХ ГНЯВ ТЪГА ПОГНУСА УЧУДВАНЕ

ЖЕНИ МЪЖЕ

P = NS P = 0.001 P = NS P = NS P = NS P = 0.050 P = NS

 
 

И понеже жените с шизофрения боледуват по-леко от мъжете, логично е да има 

прилагане на стационарно лечение при жени с по-злокачествен ход на болестта, който 

не се свежда само до съвокупностите от клинични симптоми (Cooper, 2002; Bora et al., 

2006). Защото невропсихологичните аномалии имат доказано влияние над социалната 

когниция и оттам – върху делничното функциониране на шизофрнния пациент (Burns, 

2009). И когато се касае за жена, заради културално детерминираната «асиметрия» на 

обществото, решението за хоспитализиране се взема при по-високо ниво на увреденост, 

с което се обяснява парадоксалното съчетание на сериозно изразени симптоми и явно 

по-леки социални дисфункции, и по-благоприятни позиции в контекста на маркерите за 

социален статус и компетентност.  

Тази особеност на подбора на пациенти, с дискретно скупчване на по-сериозно 

увредени жени, вероятно е причина за съответствие на нашите резултати с някои данни 

за липса на значими разлики между мъже и жени с шизофрения по отношение успеха в 

идентифициране на емоции в лицеизраз (Mueser et al.,1996; Larøi et al., 2010). Но такава 

находка не е в състояние да отмени установеното: при женски пол е налице по-успешно 

идентифициране на лицеви емоции от всички валентности – и без значение от пола на 

експонираното изображение. Докато, за съжаление, нашите резултати само загатват за 

това предимство при шизофренните жени, но масивни различия в значими размери при 

изследваните от нас пациенти не се установяват.  

Фиг. 14                     

Съпоставка на точност  

на идентификация  

на емоции в лицеизраз 

според пол на пациента. 
 

- при мъжки изображения 

 

(Табл. 23 / 1) 

 

Фиг. 15                     

Съпоставка на точност  

на идентификация  

на емоции в лицеизраз 

според пол на пациента. 
 

- при женски изображения 

 

(Табл. 23 / 2) 
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ДЕКОДИРАНЕ НА МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОЗИЦИЯ

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

ЛЯВ    ПРОФИЛ ДЕСЕН ПРОФИЛ ФАС - ЦЕНТРАЛНО

ЖЕНИ МЪЖЕ

P = NS P = NS P = NS

 
 

ДЕКОДИРАНЕ НА ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОЗИЦИЯ
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ЛЯВ    ПРОФИЛ ДЕСЕН ПРОФИЛ ФАС - ЦЕНТРАЛНО

ЖЕНИ МЪЖЕ

P = NS P = 0.042  ? P = 0.035  

 
 

ДЕКОДИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОЗИЦИЯ
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7,4
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ЛЯВ    ПРОФИЛ ДЕСЕН ПРОФИЛ ФАС - ЦЕНТРАЛНО

ЖЕНИ МЪЖЕ

P = NS P = 0.041  ? P = NS

 
 

И тук се натъкваме на любопитната нееднаквост на успех при идентифициране 

на лицеви емоции при различни позиции на експонираното изображение (Фиг. 16-18). 

Фиг. 16                     

Съпоставка на точност  

на идентификация  

на мъжки изображения 

за емоции в лицеизраз 

според пол на пациента. 
 

- при различни позиции 

 

(Табл. 22) 

 

Фиг. 17                     

Съпоставка на точност  

на идентификация  

на женски изображения 

за емоции в лицеизраз 

според пол на пациента. 
 

- при различни позиции 

 

(Табл. 22) 

 

Фиг. 18                     

Съпоставка на точност  

на идентификация  

на мъжки и женски образи  

за емоции в лицеизраз 

според пол на пациента. 
 

- при различни позиции 

 

(Табл. 22) 
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Разглеждането на оценките за точно определяне на лицева експресия при мъже и 

жени за всяка отделна емоция (Фиг. 19) показва скромно предимство при някои женски 

образи и за някои от позициите на експониране. И тук вероятната причина за разликите 

по пол е в стратегиите / стереотипите за визуално сканиране на изображения (Morris et 

al., 2009; Lee et al., 2011) при боледуващите от шизофрения – защото подценяването на 

зоната на очите при идентифициране на емоция води до неуспех при някои  емоции и е 

най-характерно за изражението на страх.   

Фиг. 19 (1-7)                         

Съпоставка на идентификация                               

на емоции по валентност  

според пол на пациента – 

отделни емоции в различни позиции 

 

- оценка за точност на разпознаване. 

 

(Табл. 15./1; 16./1; 17./1; 18./1; 19./1; 20./1; 21./1) 

 

1. НЕУТРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ - МЪЖЕ И ЖЕНИ

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

МЪЖ - ЛЯВ

ПРОФИЛ

МЪЖ - ДЕСЕН

ПРОФИЛ

МЪЖ - ФАС

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНА - ЛЯВ

ПРОФИЛ

ЖЕНА - ДЕСЕН

ПРОФИЛ

ЖЕНА - ФАС

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНИ МЪЖЕ

P = NS P = NS P = NS P = NS P = NS P = NS

2. ИЗРАЖЕНИЕ НА ВЕСЕЛИЕ - МЪЖЕ И ЖЕНИ

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

МЪЖ - ЛЯВ ПРОФИЛ МЪЖ - ДЕСЕН

ПРОФИЛ

МЪЖ - ФАС

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНА - ЛЯВ

ПРОФИЛ

ЖЕНА - ДЕСЕН

ПРОФИЛ

ЖЕНА - ФАС

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНИ МЪЖЕ

P = NS P = NS P = NS P = 0,043 P = 0,013 P = 0,043

3. ИЗРАЖЕНИЕ НА СТРАХ - МЪЖЕ И ЖЕНИ

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

МЪЖ - ЛЯВ

ПРОФИЛ

МЪЖ - ДЕСЕН

ПРОФИЛ

МЪЖ - ФАС

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНА - ЛЯВ

ПРОФИЛ

ЖЕНА - ДЕСЕН

ПРОФИЛ

ЖЕНА - ФАС

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНИ МЪЖЕ

P = NS P = NS P = NS P = NS P = NS P = NS

4. ИЗРАЖЕНИЕ НА ГНЯВ - МЪЖЕ И ЖЕНИ
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0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

МЪЖ - ЛЯВ ПРОФИЛ МЪЖ - ДЕСЕН

ПРОФИЛ

МЪЖ - ФАС

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНА - ЛЯВ

ПРОФИЛ

ЖЕНА - ДЕСЕН

ПРОФИЛ

ЖЕНА - ФАС

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНИ МЪЖЕ

P = NS P = NS P = NS P = NS P = NS P = NS

5. ИЗРАЖЕНИЕ НА ТЪГА - МЪЖЕ И ЖЕНИ
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ПРОФИЛ

МЪЖ - ФАС

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНА - ЛЯВ

ПРОФИЛ

ЖЕНА - ДЕСЕН

ПРОФИЛ

ЖЕНА - ФАС

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНИ МЪЖЕ

P = NS P = NS P = NS P = NS P = NS P = NS

6. ИЗРАЖЕНИЕ НА ПОГНУСА - МЪЖЕ И ЖЕНИ
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ПРОФИЛ

МЪЖ - ФАС

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНА - ЛЯВ

ПРОФИЛ

ЖЕНА - ДЕСЕН

ПРОФИЛ

ЖЕНА - ФАС

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНИ МЪЖЕ

P = NS P = NS P = NS P = NS P = 0,037 P = NS

7. ИЗРАЖЕНИЕ НА УЧУДВАНЕ - МЪЖЕ И ЖЕНИ
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МЪЖ - ДЕСЕН

ПРОФИЛ

МЪЖ - ФАС

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНА - ЛЯВ

ПРОФИЛ

ЖЕНА - ДЕСЕН

ПРОФИЛ

ЖЕНА - ФАС

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНИ МЪЖЕ

P = NS P = 0,035 P = NS P = NS P = NS P = NS
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Съпоставката на време за отговор при отделните по валентност емоции (Фиг. 20) 

не показа значими разлики по пол – въпреки тенденцията към по-успешно справяне при 

жените с шизофрения. Тази находка съответства на цялостния облик на сравненията по 

пол при нашето изследване – както за точност, така и за време за справяне: пациентките  

жени не демонстрираха статистически значими предимства в достатъчен размер спрямо 

мъжете. Впрочем, в достъпната литература не открихме данни от други публикации, на 

които бихме могли да се позовем. 

Фиг. 20 (1-7)                         

Съпоставка на идентификация                               

на емоции по валентност  

според пол на пациента – 

отделни емоции в различни позиции 

 

- оценка за време на отговор. 

 

(Табл. 15./2; 16./2; 17./2; 18./2; 19./2; 20./2; 21./2) 

 

1. НЕУТРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ - ВРЕМЕ ЗА ОТГОВОР
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МЪЖ - ЛЯВ

ПРОФИЛ

МЪЖ - ДЕСЕН

ПРОФИЛ

МЪЖ - ФАС

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНА - ЛЯВ

ПРОФИЛ

ЖЕНА - ДЕСЕН

ПРОФИЛ

ЖЕНА - ФАС

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНИ МЪЖЕ

P = 0.051 P = NS P = NS P = NS P = NS P = NS

2. ИЗРАЖЕНИЕ НА ВЕСЕЛИЕ - ВРЕМЕ ЗА ОТГОВОР
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МЪЖ - ДЕСЕН

ПРОФИЛ

МЪЖ - ФАС

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНА - ЛЯВ

ПРОФИЛ

ЖЕНА - ДЕСЕН

ПРОФИЛ

ЖЕНА - ФАС

ПОЗИЦИЯ

ЖЕНИ МЪЖЕ

P = NS P = NS P = 0.027 P = NS P = NS P = NS

3. ИЗРАЖЕНИЕ НА СТРАХ - ВРЕМЕ ЗА ОТГОВОР
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Относно съпоставката на декодиране на емоции при пациенти с шизофрения по 

параметри на боледуване ще посочим следното: 

Преди всичко, следва да отбележим особеностите на изследваната кохорта – тя 

включва пациенти с умерена възраст и начало на болестта (малко по-късно при жените) 

и значителен брой епизоди, като при почти всеки епизод е следвала хоспитализация, а в 

част от случаите хоспитализациите са били по немедицински причини (Фиг. 21, 22). 
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Кохортата бе подбрана, така че между посочените параметри да няма разлики – 

и единствено възрастта при поява на диагноза при жените бе по-късна отколкото при 

мъжете в значима степен. В резултатите, които са вече коментирани, имаше поредица 

корелации – прави или обратни, и изцяло логически допустими спрямо точността при 

декодиране на лицеви емоции.  

Част от резултатите са илюстрирани на Фиг. 23 – 26.  

Ако изследваните лица нямат значими мозъчни увреди от органичен тип, ясно е 

че между възраст и постигната точност в идентифициране на лицеви емоции корелация 

не следва да се очаква. Ние в скрининг-процедурите имахме изискване за отсъствие на 

такива мозъчни увреди при нашите пациенти и затова, въпреки литературните данни за 

подобни находки (Edwards et al., 2002), в нашите резултати асоциация между възраст и 

успех в декодиране не бе установена.  

Фиг. 21                     

Показатели за болест  

за групата изследвани  

пациенти с шизофрения 

 

- според пол на пациента. 

 

(Табл. 26) 

 

Фиг. 22                     

Епизоди, хоспитализации 

и мерки за принуда  

при пациенти с шизофрения 

 

- според пол на пациента. 

 

(Табл. 26) 
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По същата причина, не бе установена корелация между точност в разпознаване 

на лицеви емоции и давността на болестта – защото тя е тясно свързана с възрастта на 

пациента. Впрочем, има публикации със сходни находки (Leppänen et al., 2006; Larøi et 

al., 2010) и там вероятната причина за явлението е същата. В подкрепа на тази теза са 

данните за връзка на възраст и умения за декодиране на информация за лице, но при 

здрава популация (Гранская, 1998), в която не са били отстранявани лица с възрастово 

присъща когнитивна непълноценност. 
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Логична бе връзката и с възрастта при поява на диагноза – макар че възрастта 

при поява на първи симптоми също бе отбелязана с корелации при част от резултатите 

(с различни позиции и пол на изображението). По-късната възраст на сигурна диагноза 

предполага по-лек ход на болестта и оттам – по-добър ресурс за перцепция на визуална 

лицева информация. Също така, когато времето от поява на първите симптоми до поява 

на сигурна диагноза шизофрения е по-голямо, това е белег за по-атипичен и лек ход на 

болестта, в съчетание (в част от случаите) с повече „умения” на боледуващата личност 

да отсрочва своето диагностициране. Ние ценим този показател, защото е знак не само 

за болестта, но и за личността на боледуващия, както и за важните фактори от близката 

социална среда (Bora, Gökçen, 2008). А тези средови фактори са свързани с емпатия и с 

обмяна на послания, които захранват когнитивните процеси, които пък са важни за да 

има добра перцепция на визуална информация за емоции (Cutting, Dunne., 1986).  

Фиг. 23                      

Права корелация между 

възраст при поставяне на  

диагноза и 

обща оценка за точност  

в декодиране на емоции 

при пациенти с шизофрения 

 

.(Табл. 30) 

 

Фиг. 24                      

Права корелация между 

време до поставяне на  

диагноза и 

обща оценка за точност  

в декодиране на емоции 

при пациенти с шизофрения 

 

.(Табл. 30) 
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Вярно е, че за нашите данни за връзка на точност в разпознаването на емоции в 

лицеизраз с брой хоспитализации ние не намерихме подкрепа в достъпната литература 

(Salem et al., 1996; Addington, Addington, 1998), но такива важни параметри за болест са 

в обратна корелация с доброто декодиране на лицева експресия, което е съвсем логична 

констатация (Фиг. 25, 26) и е в съгласие с основни изводи в изследването ни. 
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Единственият важен параметър на боледуване, при който се очакваше (но не се 

установи) силна обратна корелация с успех в декодиране на лицева експресия, се оказа 

брой на прилагане на принудително хоспитализиране. В справката с литературни данни 

съответна информация не открихме и затова – въз основа на осмисляне на настоящите 

практики в страната ни, стигаме до извода, че мерките на правна принуда у нас са били 

налагани далече не във връзка само с проблеми от медицински тип, което днес е често 

коментирана тема в социалното пространство. 

В заключение считаме, че връзката на дефицитите в декодиране на емоционална 

лицева експресия с основни характеристики на боледуване доказва взаимозависимости 

на абнормности в перцепция и тежест на шизофренната болест като цяло. Ще добавим, 

че относно нееднаквостта в разпознаване на изображения в зависимост от позицията на 

експонирания образ, не открихме публикаци в тази насока. 

Фиг. 25                      

Обратна корелация между  

брой предходни епизоди и  

обща оценка за точност  

в декодиране на емоции 

при пациенти с шизофрения 

 

. 

 

(Табл. 30) 

 

Фиг. 26                      

Обратна корелация между  

брой хоспитализации и  

обща оценка за точност  

в декодиране на емоции 

при пациенти с шизофрения 

 

. 

 

(Табл. 30) 
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Относно съпоставката на декодиране на емоции при пациенти с шизофрения с 

клинични симптоми ще посочим следното: 

На илюстрираната във Фиг. 27 тежест на симптомите от позитивен, негативен и 

дезорганизиран тип е видна липсата на значими разлики между пациенти мъже и жени 

с шизофрения – за получаване на качествени данни в контекста на нашето изследване. 

При симптомите от афективен тип – възбудни и депресивни има значими разлики, но те 

не са свързани с големи различия в тежестта на увредите. Съответно, общите оценки по 

PANSS са без значими различия по пол, а тежестта на болестта по CGI е значимо по-

голяма при жените с шизофрения. Което, вероятно, би имало значение за практически 

еднаквия успех в декодиране на емоционална експресия при изследваните от нас мъже 

и жени с шизофрения, който вече коментирахме. 
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Както отбелязахме, установи се силна корелация на лошо справяне в декодиране 

на лицеви емоции с тежко изразени симптоми от негативен и дезорганизиран тип, както 

и в по-ограничена степен – и със симптоми от позитивен тип, докато за симптомите от 

факторите враждебност–възбуда и депресивност корелациите се оказаха редки и слаби. 

Посочихме в подкрепа други публикации с подобни резултати, както и изследвания, 

съобщаващи за липса на подобни взаимосвързаности. Поради това ще отбележим, че 

свързваме убедително силната корелация при нашите резултати с подбора на пациенти, 

при които клиничните симптоми бяха в достатъчно широк диапазон на оценките си за 

тежест, което не е налице при болшинството цитирани други източници. Например, при 

нашите данни оценката по PANSS за позитивен фактор варира от 13 до 39 т., за фактор 

дезорганизация – от 14 до 38 т., а за негативен фактор – от 13 до 37 т. Такъв разширен 

диапазон позволява надеждно открояване на корелационни връзки, докато в подобни 

публикации данните са получени върху олигосимптомни, леко боледуващи лица или от 

тежко болни хронични шизофренни пациенти, но с много близки оценки за подчертано 

тежките си симптоми и с малки разлики на минимални спрямо максимални стойности. 

В нашето изследване симптомите от позитивния фактор корелират с дефицита в 

декодиране на лицева емоция не при всяка от експонираните емоции и не при всички 

позиции на експониране– за разлика от симптомите от негативен и дезорганизиран тип. 

Освен това силата на корелация при позитивните симптоми е по-малка в сравнение със 

симптомите от негативния фактор и фактора дезорганизация. Тази съпоставка на трите 

основни шизофренни симптомокомплекса намира отражение в отчетливо по-редките 

случаи на установена връзка между позитивните симптоми и дефицити в обработка на 

информация за лице в цитираната литература. Следователно, може да се допуска, че 

Фиг. 27                      

Съпоставка на тежест на  

клинични симптоми   

според PANSS – факторите  

при пациенти с шизофрения 

 

.- според пол на пациента. 

 

(Табл. 31) 
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невроналните механизми, ангажирани в генезата на позитивните симптоми (предимно – 

налудни и халюцинаторни) са в по-слаба степен свързани с механизмите, отговорни за 

срив в уменията за перцепция и обработка на визуална информация, свързана с лице и 

лицева емоция. Даже, при някои позиции и някои емоции такава взаимосвързаност не 

възниква, ала като цяло – корелацията на умения за декодиране на лицева експресия с 

позитивни симптоми е налице (Фиг. 28) и е от обратен тип: колкото по-изразени са тези 

умения, толкова по-леки са позитивните симптоми. 
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От обратен тип е и корелацията на уменията за декодиране на лицева експресия 

със симптомите от негативния фактор (Фиг. 29) и фактора дезорганизация (Фиг. 30), и 

силата на тази корелация е по-голяма отколкото при позитивните симптоми, и обхваща 

с по-голяма честота изследваните изображения с емоции – по валентност и по позиция. 

Прави впечатление обаче по-слабото ангажиране в корелационна връзка на емоциите 

на страх и тъга, а тези две емоции и особено – страх, са сред най-зле разпознаваемите 

от пациентите с шизофрения в нашето изследване. В поредица проучвания има данни 

за функционални аномалии и даже – за структурни абнормности в кортикалните и суб-

кортикални зони, и особено – в амигдала, ангажирани с обработката на информация за 

емоции (Gur et al., 2002; Exner et al., 2004; Williams et al., 2004; Holt et al., 2005; Namiki 

Фиг. 28                      

Обратна корелация между  

тежест на симптоми от 

PANSS – позитивен фактор 

 и обща оценка за точност  

в декодиране на емоции 

при пациенти с шизофрения 

 

. 

(Табл. 35 / 2) 

 

Фиг. 29                      

Обратна корелация между  

тежест на симптоми от 

PANSS – негативен фактор 

 и обща оценка за точност  

в декодиране на емоции 

при пациенти с шизофрения 

 

. 

(Табл. 35 / 2) 
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et al., 2007; Salgado-Pineda et al., 2010; Pinkham et al., 2011), но няма достатъчно яснота 

за свързаността чрез тези увреди между срив в перцепцията и генеза на шизофренните 

симптомокомплекси от негативен и дезорганизиран тип. Патологията в областите на 

подтици, емоция, когниция и социална когниция вероятно има комплексна и може би – 

общомозъчна природа (Addington, Saeedi, Addington, 2006; Assadi, Yücel, Pantelis, 2009; 

Adolphs, 2011; Burns, 2009). Освен това, има хипотези за наличие при шизофрения на 

компенсаторна когнитивна стратегия посредством активизиране на префронталния и 

париеталния кортекс (Salgado-Pineda et al., 2010), за компенсаторна стратегия заради 

лимбична дисфункция (Fakra et al., 2008), за различни невронални мрежи за обработка 

на информация за лицеви емоции (Quintana et al., 2011). 
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 Допълнителни затруднения тук добавят и наблюденията на Garfield et al., 1987
 
за 

негативна корелация между разпознаването на афект и дефанзивната себеоценка, което 

посочва връзка между себеуважение и разпознаване на емоции – особено по отношение 

на негативните изражения на гняв, на страх и погнуса. А точно тези емоции (Busse et al., 

2009, са от основно значение за социалните животински видове (сред които и човек) – 

за поддържане на социалните структури поради своя силен еволюционен заряд, в което 

най-вероятно се изразява разликата им с неутралните лицеви изражения. 

Фиг. 30                      

Обратна корелация между  

тежест на симптоми от 

PANSS – дезорганизация 

 и обща оценка за точност  

в декодиране на емоции 

при пациенти с шизофрения 

 

. 

(Табл. 35 / 2) 

 

Фиг. 31                      

Липса на корелация между  

тежест на симптоми от 

PANSS – враждебност-

възбуда фактор 

 и обща оценка за точност  

в декодиране на емоции 

при пациенти с шизофрения 

 

. 

(Табл. 35 / 2) 
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Симптомите от факторите възбуда-враждебност и депресия останаха встрани от 

корелационна свръзаност с дефицитите в декодиране на лицева експресия с малки, ала  

любопитни изключения. Налице е обратна корелация на фактора възбуда-враждебност 

с емоцията на веселие в десен профил за мъжки и женски изображения, за появата на 

която има логика (Фиг. 31). Възможно е намаленият емпатиен потенциал заради поява 

на симптмите на възбуда – враждебност (впрочем, изначално увреден при шизофрения 

според Derntl et al., 2009), да има асоцииация с увреждане от социално-когнитивен тип, 

включително в насока декодиране на лицева експресия (Bora et al., 2008).  
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Налице е още и парадоксална права корелация на депресивни симптоми с успех 

в декодиране на лицева експресия при емоция на тъга, във всички позиции, за женско 

изображение. Макар и непряко, обяснение може да се търси в установеното от Silver et 

al., 2005 по-успешно идентифициране на лицеви емоции от шизофренните пациенти с 

повишена агресивност – а агресивността съдържа дисфория, която е честа съставка на 

шизофренната депресивност (Фиг. 32). 

Появата и развитието на дефицит в декодиране на лицева експресия и симптоми 

на шизофрения имат обща генеза, което е видно от масивната корелация между тях. От 

там насетне между двата класа мозъчни увреди настъпват сложни взаимоотношения. 

Взаимоотношенията между механизмите за генериране на дефицит в декодиране 

на лицева експресия и за образуване на шизофренни симптоми са двупосочни. От една 

страна, генетично детерминираната готовност за дефицит в декодиране на емоционална 

експресия се активира по засега неизвестен начин. Този дефицит засилва симптомите 

по специфични начини. Позитивните симптоми се изострят заради повишена неяснота 

на визуалното възприемане / тълкуване. Негативните нарастват заради намален ресурс 

за адекватно емоционално партниране. Симптомите на дезорганизация се влошават по 

механизма на инхибирано осмисляне на социалната ситуация, центрирана към образи с 

емоционални послания. В същото време, болестните симптоми влияят неблагоприятно 

върху уменията за идентифициране и разграничаване на визуална информация за лице 

и емоционална експресия – позитивните чрез стимулиране на погрешни интерпретации, 

негативните – чрез отслабена подтикова активност и лош емоционален резонанс, а тези 

на дезорганизация – чрез мисловна несъгласуваност, аволиция и хипопросексия.  

Налице е порочен кръг с тежки последици за социалното присъствие на болния 

човек и неговата свързаност със значимите околни.  

Фиг. 32                      

Липса на корелация между  

тежест на симптоми от 

PANSS – фактор 

депресивност 

 и обща оценка за точност  

в декодиране на емоции 

при пациенти с шизофрения 

 

. 

(Табл. 35 / 2) 
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Относно съпоставката на декодиране на емоции при пациенти с шизофрения със 

социални дисфункции ще посочим следното: 

Методиката SDF, добра за прилагане в условията на психиатрична болница, дава 

информация за делничното поведение на психиатричния пациент в няколко плоскости–  

ниво на автономност в грижи са себе си, липса на дразнещи/неприемливи поведенчески  

изяви, липса на опасно поведение и добро съдействие за лечение. При изследваните от 

нас пациенти, при жените са налице значимо по-тежки дисфункции по смисъла на тази 

методика, на фона на еднакво тежки клинични симптоми по смисъла на PANSS, и това 

разпределение е отдавна известен факт в болничното ежедневие (Фиг. 33). 
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Пациентите мъже и жени (с нееднакво тежки оценки за социални дисфункции) 

обаче получават практически еднакви оценки за одобрение / доверие по DAS – даже с 

лек превес при жените, и тези оценки, изразяващи благосклонност, са поредният довод 

за по-лекия ход на шизофренната болест при женския пол (Фиг. 34). 

 При нашите резултати, както бе отбелязано, налице е корелация на дефицитите 

в декодиране на лицеви емоции само по отношение на автономността от грижи и тази  

корелация е от обратен тип, както е логично да бъде (Фиг. 35). За другата важна насока 

в контекста на социални дисфункции, идиосинкратични прояви, корелация не е налице 

Фиг. 33                      

Съпоставка на тежест на  

социални дисфункции 

според SDF – формуляра  

при пациенти с шизофрения 

 

.- според пол на пациента. 

 

(Табл. 36) 

 

Фиг. 34                      

Съпоставка на тежест на  

нагласи за одобрение / 

доверие 

според скалата DAS  

при пациенти с шизофрения 

 

.- според пол на пациента. 

 

(Табл. 40) 
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– най-вероятно поради неизбежно интерфериране на средови фактори (ригидни норми 

и взисквания, субективни предпочитания на персонала), които не винаги съответстват 

на симптомния релеф и поведенческия репертоар на пациентите. Заради критериите за 

подбор на участници, асоциалното (агресивното) поведение има ниски стойности и там 

корелация трудно се постига. Обаче налице е силна права корелационна зависимост по 

отношение на общата оценка за одобрение /доверие, която е толкова по-голяма колкото 

по-висока е точността в идентифициране на лицева експресия (Фиг. 36). 
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Впечатляваща е липсата на корелационна зависимост по отношение на качество 

на живот. Ала оценяването на качество на живот в условия на психиатрична болница с 

тежък контингент поражда твърде много въпроси и методологични трудности.  

Дългогодишният добър опит със скалата DAS е основание в изследването ни да 

бъдат ползвани всички нейни показатели. Получената права корелация за високо ниво 

на одобрение /доверие с висок успех в декодиране на лицева експресия при почти всеки 

от показателите не буди учудване. Тук са приложени за илюстрация резултатите само 

при два от показателите – пригодност на пациента „да посещава самостоятелно своите 

близки по време на хоспитализацията” (Фиг. 37) и „да ползува стая на свободен режим 

към деня на оценката” (Фиг. 38). И при двата показателя, както и при други показатели 

Фиг. 35                      

Обратна корелация между  

социални дисфункции от 

SDF – формуляра 

 и обща оценка за точност  

в декодиране на емоции 

при пациенти с шизофрения 

 

. 

(Табл. 38 / 2)  

 

Фиг. 36                      

Права корелация между  

нагласи за одобрение / 

доверие 

общо за скалата DAS  

и обща оценка за точност  

в декодиране на емоции 

при пациенти с шизофрения 

 

. 

(Табл. 38 / 2)  
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от методиката, правата корелация е налице и е силна. Следва да поясним, че оценките 

по скалата се дават от обслужващ сестрински персонал, който не е запознат с оценките 

за тежест на клиничните симптоми и успеха в декодиране на лицева експресия, а това 

прави получените оценски високо надеждни за нуждите на изследването. 

Трябва да допълним, че за единствените показатели без значима корелация – „да 

има право да разполага с кибрит при себе си” и „да има право да излиза сам с приятели  

в района на болницата” има просто и очевидно обяснение.   
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За авторите на методиката такива опции при пациентите са изглеждали трудно 

постижими, ала в нашата културална среда и спрямо практиките в болницата те не се 

считат за рискови и трудно достъпни. Поради масовото съгласие и одобрение при тези 

показатели, при тях дискриминативната способност отслабва и това е пречка за поява 

на значима корелация.  

Като цяло, измеренията за социално функциониране дават достатъчна подкрепа 

на тезата, че потенциалът за успешно справяне с идентификация на лицеви емоции при 

шизофренния пациент е асоцииран с по-добри параметри на социално функциониране в 

условията на психиатричен стационар, а ролята на пациент – както практиката показва, 

е една от трудните за изпълнение социални роли от страна на боледуващите.  

Фиг. 37                      

Права корелация между  

нагласи за одобрение / 

доверие 

за показател от скалата DAS  

и обща оценка за точност  

в декодиране на емоции 

при пациенти с шизофрения 

 

. 

(Табл. 42 / 2)  

 

Фиг. 38                      

Права корелация между  

нагласи за одобрение / 

доверие 

за показател от скалата DAS  

и обща оценка за точност  

в декодиране на емоции 

при пациенти с шизофрения 

 

. 

(Табл. 42 / 2)  
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 Относно съпоставката на декодиране на емоции при пациенти с шизофрения със 

социалния статус / компетентност ще посочим следното: 

Методиката SCI, отдавна прилагана в условията на психиатрична болница, дава 

информация за постиженията и неудачите на психиатричния пациент за периода преди 

появата на болестта и за времето на боледуване преди хоспитализацията. При повечето 

от избраните показатели се случи жените с шизофрения да отбелязват по-благоприятни 

нива на функциониране – което е в съответствие с установените факти за по-лек ход на 

болестта при женския пол. И поради това, по смисъла на Phillips и Zigler, 1966, нивото 

на социалния статус отбелязва не само предишни достижения, но служи и за маркер за  

пригодност за посрещане на настоящи / бъдещи предизвикателства на социалната среда 

(социална компетентност), оценките дават не само ретроспективна информация, още и 

данни за настоящи ресурси на боледуващите за справяне с проблемни ситуации. 
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Пациентите – участници, подбрани да имат еднакво тежки оценки за симптоми 

по основните фактори на PANSS, отбелязаха доста различаващи се оценки за социален 

статус и реализация (Фиг. 39, Фиг. 40), което е довод в полза на твърдението, че нивото 

на постижения в социални роли не е само видима проекция (поведенчески епифеномен) 

на съвокупната клинична симптоматика, а може да се приеме за твърде самостоятелен 

Фиг. 39                      

Съпоставка на ниво на  

социален статус 

според SCI – формуляра  

при пациенти с шизофрения 

 

.- според пол на пациента. 

 

(Табл. 43) 

 

Фиг. 40                      

Съпоставка на параметри  

на социална реализация 

според SCI – формуляра  

при пациенти с шизофрения 

 

.- според пол на пациента. 

 

(Табл. 46) 
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белег за увреденост на състоянието. Поради това, в контекста на дефицит за декодиране 

на лицева експресия, изследването на връзките между този дефицит и параметрите на 

социално участие дават полезна информация. Оказва се, например, че образователното 

ниво корелира с успеха в идентифициране на лицева експресия (Фиг. 41), защото знаем, 

че невроналните аномалии, произвеждащи неспособност за разпознаване на лицеизраз 

и емоционални послания са трайни и отдавна настъпили отклонения, обикновено преди 

болестния дебют. И оттам – успехът в училище е бил под влияние на тези аномалии. 
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Сходна по механизъм е и правата корелация между успех в идентифициране на 

лицеви емоции и по-добра ангажираност с домакински дейности (Фиг. 42), както и по 

отношение на другите изследвани показатели за социален статус: при допълнителните 

обучителни дейности, ниво на професионална квалификация, допълнителни приходи, 

финансово благополучие и битови условия. Основната издръжка не показва белези на 

корелация, понеже почти всички изследвани лица са пенсионери по болест и разлики 

помежду им практически липсват. Ала при всички други характеристики на социалния 

статус корелацията е много силна и следва да се знае, че информация за тях е събирана 

от други лица, и много преди началото на настоящото изследване. Което е е в подкрепа 

на тезата за връзка на умения за декодиране на лицева експресия със социални умения. 

Фиг. 41                      

Права корелация между  

ниво на  

социален статус 

според SCI – формуляра  

и обща оценка за точност  

в декодиране на емоции 

при пациенти с шизофрения 

 

. 

(Табл. 45 / 2)  

 

Фиг. 42                      

Права корелация между  

ниво на  

социален статус 

според SCI – формуляра  

и обща оценка за точност  

в декодиране на емоции 

при пациенти с шизофрения 

 

. 

(Табл. 45 / 2)  
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По аналогия с измерителите за социален статус със структурирани оценки, и при 

показателите за социални постижения с цифрово отразяване, налице е корелация между 

по-висок успех в идентифициране на лицева експресия с по-благоприятни стойности на 

повечето показатели: брой години в обучение, брой обучения и брой професии, брой на 

източниците за издръжка, продължителност на трудовия стаж и брой на близките хора, 

с които пациентът общува. Като илюстрация на тези прави корелации, показани са тук 

два от споменатите показатели (Фиг. 43, Фиг. 44).   
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Оказва се, че болшинството зони на социално участие и постижения в значимите 

социални роли са асоциирани с умения за идентифициране на лицева експресия. Само 

спрямо семейния статус (настоящо семейно положение и брой предходни бракове) не е 

налице връзка с дефицитите в декодиране на лицева експресия. Изолираността е твърде 

любопитна – още повече че включва и липсата на корелация с броя деца. Видно е колко 

нехомогенна е палитрата от социални постижения – включително и при шизофренните 

пациенти. Но като цяло, правилото е спазено: по-леки увреди в уменията за перцепция 

на лицеви емоции се свързват с по-добри постижения в предходни социални задачи и в 

настоящи социални ангажираности.  

Фиг. 43                      

Права корелация между  

социална реализация 

според SCI – формуляра  

и обща оценка за точност  

в декодиране на емоции 

при пациенти с шизофрения 

 

. 

(Табл. 48 / 2)  

 

Фиг. 44                      

Права корелация между  

социална реализация 

според SCI – формуляра  

и обща оценка за точност  

в декодиране на емоции 

при пациенти с шизофрения 

 

. 

(Табл. 48 / 2)  
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В заключение, въз основа на данните от нашето изследване, можем да заявим, че 

увредите в идентифициране на емоции в лицеизраз при хоспитализираните пациенти с 

шизофрения са по-тежки, а времето за справянето им с тази идентификация е по-дълго 

отколкото при здравите контроли, но няма значими разлики по пол между участниците 

– пациенти. По валентност най-добре се разпознават позитивните емоции– на веселие и 

на учудване (доколкото учудването се счита за позитивна емоция). Значимо по-лошо са 

разпознавани негативните емоции – на тъга, погнуса, гняв и особено лошо – страх, като 

неутралното изражение има междинно място. Налице са множество нееднаквости при 

идентифициране на мъжки спрямо женски изображения, а особено чести са разликите 

по успех в разпознаване между изображения с различни позиции на експониране.  

Има значими корелации на успехите в идентифициране на лицева емоционална 

експресия с важни характеристики на шизофренния процес, като по-лошото справяне с 

разпознаване на емоции в лицеизраз е асоциирано с по-неблагоприятни параметри на 

болестта и поведението на боледуване, както и на приложените интервенции. Налице са 

и значими корелации на уменията за идентифициране на емоции в лицева експресия с 

клиничните прояви на шизофренната болест. По-изразената неточност в разпознаване 

на лицева емоционална експресия е асоциирана с по-тежки дефицитарни симптоми – на 

дезорганизация и негативни, а също, но в по-малка степен и на позитивните симптоми. 

Съответно, има значими корелации и между идентифицирането на емоции в лицеизраз 

и социални дисфункции – като по-тежкият дефицит в разпознаване на лицеви емоции е 

свързан с по-неуспешно социално функциониране и с по-лошо представяне в значими 

социални роли, а то е знак за по-ниско ниво на социална компетентност.  

И тук, на равнище параметри на болест, на клинични симптоми и на социално-

когнитивно функциониране в посока адаптация, се наблюдават нееднаквости в наличие 

и сила на корелационни свързаности при мъжки и женски изображения, както и между 

различаващи се по позиция изображения. Можем да обясним това явление с ролята на 

scanpath – стратегиите при опознаване на образ, които имат подредба в обхващането на 

обекти (очи-уста-други мимични зони) и които са зависими от направленията на очните 

движения по площта на сканирания образ в посоките ляво – дясно (Phillips, David, 1997; 

Manor et al., 1999; Shimizu et al., 2000; Loughland et al., 2004). Вероятно, възникнало е 

неуспешно интегриране на очебиещи черти заради дисфункция в локална обработка на 

детайлна релевантна информация и нарушено синхронизиране на локалното и глобално 

процидиране на биологично значимите лицеви стимули (Loughland et al., 2002), като в 

различна диспозиция (ляв профил – десен профил) тази аномалия е различно изявена. 

Има и мнения, че при шизофрения пътечките на сканиране на изображения (scanpaths) 

не се отличават от тези при здрави контроли, когато се постави задача да се определя 

пол, възраст, познатост или лицева експресия на показваното изображение (Delerue et 

al., 2010). Но преобладават становищата, че вероятно пациентите с шизофрения имат 

различни стратегии в перцепция на лицевия гещалт (Schwartz et al., 1999).  

Следва да коментираме и нееднакво успешното идентифициране на позитивни и 

негативни емоции – в здраве и в болест, което е многократно установявано, и се прояви 

и в резултатите на нашето изследване. Степента на това различие варира според редица 

автори, но отдавна е установено, че перцепцията за афект в лицеизраз не е еднаква при 

емоции с различна валентност при здравите лица (Ekman, Friesen, 1971; Hager, Ekman, 

1979; Kirouac, Dore, 1983; Kirita, Endo, 1995; Matsumoto,LeRoux, Wilson-Cohn et al., 2000 

– според Kohler et al. 2004), като най-успешно се идентифицира веселие, последвано от 

неутрален израз, страх, тъга, гняв и погнуса. Същото съотношение е наблюдавано при 

шизофрения (Daugherty et al., 1974; Gottheil et al.,1976; Kohler et al., 2003; Williams et al., 

2004; Kucharska-Pietura et al., 2005; Bediou et al., 2005; Leppänen et al., 2006; Premkumar 

et al., 2008; Norton et al., 2009; Linden et al., 2010; Strauss et al., 2010; Larøi et al., 2010; 
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Lee et al., 2010), като и тук позитивните емоции (веселие) са по-успешно разпознаваеми 

от негативните (на страх, тъга, погнуса).  

Тази находка е твърде важна и следва да опитаме да предложим наше обяснение. 

Можем да приемем, че в хода на човешката филогенеза, още в зората на пред-

историята на човешкия вид, когато популацията е била малочислена, а контактите – не 

особено чести, мимическото изражение на «доволство <=> радост» е било достатъчно 

за комуникацията, и е било отлично разпознаваемо, което означава, че антиподното му 

изражение «не-доволство <=> не-радост» също е било лесно установимо. А от него се е 

диференцирала впоследствие палитрата от гримаси, обозначаващи негативните емоции 

в цялото им разнообразие. И понеже изражение на радост се идентифицира най-добре 

по промените в долната част на лицето (Ильин, 2001), а периоралната мусклатура, чрез 

която се изобразява тази гримаса, е била налице при ранния хоминид, докато по-трудно 

разпознаваемата мимика, реализирана чрез зоната на челото (Брабанщиков и Малкова, 

1988) вероятно е продукт на по-късно развитие, мимическото изражение на доволство и 

радост предхожда появата на отделните мимически изражения на отрицателни емоции. 

Тук мимическият апарат при човека не прави изключение – той също еволюира според 

потребностите и, следователно, трябва да допуснем етапи в развитието на мимическата 

изразност, като гримасата на веселие-задоволство е ранна, а различните диференцирани 

и специализирани негативни емоции са с по-късна поява. 

Ранната поява на добре разграничавано противостоене на мимическа експресия 

«доволство <=> недоволство» е била напълно достатъчна за комуникативните нужди на 

малобройната човешка популация. Отличното идентифициране и разграничаване на 

двете антиподни емоционални реакции е покривало спектъра на житейските ситуации и 

модулирането на сигнала е било предимно в посока на екстензивност на експресията.  

На такава етапност, вероятно, се базират допусканията за диференцираност и за 

специфичност на механизмите за декодиране на позитивни спрямо негативни емоции 

(Bediou et al., 2005; Tsoi et al., 2008; Marwick, Hall, 2008). 

С нарастване числеността на човешката популация е настъпило усложняване на 

взаимодействията, а от там – и до необходимост от поява на вариации на емоционалния 

израз на  «недоволство», – чрез постъпателно диференциране на мимическата диада на 

«раздразнение / гняв <=> погнуса / омерзение» и диадата «уплаха / страх <=> бдително 

внимание (alert) / учудване», и вероятно по-късно – на «тъга / покруса». 

Следователно, негативните емоции – в пълната палитра на своята изява, са по-

късни филогенетични придобивки на Homo sapiens, заради поява на нови изисквания в 

контеста на оцеляване и репродукция. Впрочем, тази филогенетична подредба личи от 

онтогенетичното развитие на детския емоционален израз на «недоволство» – от ранния 

недиференциран, „обобщаващ” бебешки плач от отклик на всевъзможни несгоди към 

по-зрелите и късни изражения (включително – мимически) на емоционални реакции с 

различна негативна валентност. Доказва се и от променливия брой на базисните емоции 

(Izard) с аморфни граници, от културалните различия в разпознаване (Russell), от опита 

за ревизия на броя базисни емоции (Ekman) от 6 на 4 (Rachael Jack) – и всичко за сметка 

на негативните емоции, заради по-късното им формиране и неукрепнали очертания. 

И така, когато вече е налице социална общност с разпределение на обязаности и 

роли, идентифицирането на широк набор от мимически гримаси става вече потребност, 

наложена от повелята за индивидуално оцеляване чрез благополучие на общността. И 

ако част от хората още от рождение нямат умението да разпознават достатъчно добре 

мимика, обозначаваща емоции на страх, тъга и гняв, оцеляването им е рисково. Защото 

ако узнаването чрез такива мимически изражения за пряка опасност е непълноценно, то  

такива индивиди отпадат като неприспособими според суровия еволюционен закон на 

естествения отбор. Неумеещите да разпознават мимика стават уязвими и неподходящи. 
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Но ако част от тях – за да компенсират тази „разпознавателска непълноценност”, 

мобилизират когнитивен потенциал – и избрали този страничен път, чрез внимателно 

анализиране на отсрещния, на контекста, на паметовия архив относно сходни ситуации, 

те могат да се досетят какво би означавало неясното, противоречиво изражение – за да 

изградят най-печелившата поведенческа стратегия. По този начин, като способ да се 

превъзмогне дефицитарността в умението за разпознаване на жизненоважните емоции 

с негативен знак, възниква силен стимул за развитие на когнитивните ресурси, или на 

„интелигентността” на човека – като обобщен резултат. 

За да решим, че тези разсъждения са правдоподобни, може да търсим аналогии с 

други области на успешно компенсиране на човешки организмови слабости– например, 

малката мускулна сила е наложила изобретяването на подсилващи оръдия и оръжия, от 

недостатъчната топлинна изолация е произлязла появата на изкусно построено топло 

жилище и прочие инженерни умения. По същата схема, инсуфициентната способност 

да се разпознва мимика с важно сигнално значение е потърсила помощта на ускорено и 

многостранно интелектуално развитие, което решава проблемите на отделния човек, но 

и подпомага плодотворното изграждане на човешкото общество и цивилизация.  

Няма логика иначе в поддръжката на зрителен анализатор с такъв голям размер 

и енергоемкост (според мащабите на човешкото тяло), който не би осигурил базисната 

потребност за оцеляване чрез надеждно идентифицирани сигнали за заплаха, кодирани 

в лицевата емоционална експресия. Но вместо прякото и просто решение (отстраняване 

на непригодните – „неразпознаващите мимическа експресия”), с присъщата си мъдрост 

еволюцията е решила този изначален дефект (слабо разпознаване на важни мимически 

послания за потенциална заплаха, предизвикали негативни емоции у емитента) да бъдат 

използвани като тласък за компенсаторно развитие на умствени качества, гарантиращи 

безопасно и ефективно взаимодействие с околните. И в добавка – към принос за повече 

мъдрост и красота в живота на човешкото същество. Защото изкуството например, е в 

огромна степен възникнало и зависимо от многозначителната и недоизказано загадъчна 

многоплановост на човешката емоция, и от нейната мимическа експресия в частност.  

С разсъжденията за хипотетичната еволюционна целесъобразност на слабостта и 

несигурността в декодиране на лицеви емоции с негативна валентност е добре да спрем 

до тук – защото са нужни много доводи и доказателства от анатомично, физиологично, 

антропологично и дори– палеонтологично естество, ала това е решително извън нашата 

тема. Тези разсъждения се появиха само доколкото бе нужно да се дадат обяснения за 

тази любопитна особеност в декодиране на лицевата експресия при шизофрения. 

Обаче точно при шизофрения, поради избирателната локализация на увредите в 

зоните на емоционалния живот и социалната когниция, боледуващите биват лишени от 

такива компенсаторни възможности, и поради това, както вече бе споменато, при тях е 

налице още по-отчетлива увреда в уменията за идентифициране на лицева емоционална 

експресия с негативна валентност. С което решително нараства социалната изолация на 

засегнатите от шизофренния процес.  

   

Връзката между дефицити в идентифициране на лицева емоционална експресия 

и основни измерения на шизофренната болест е важна. Поради наличие на общи звена 

в генезата на увредите при визуална перцепция за лице и на механизмите, формиращи 

хода на шизофренния процес, както и заради възможно взаимно повлияване между тези 

патологични състояния, познанията ни за същността на дефицитите в разпознаване на 

лицева експресия ще са от полза за опознаване естеството на шизофренния процес.  

И по тази причина, оценката за тежест на увредите в идентифициране на лицева 

емоционална експресия е възможно да служи за прогностичен маркер при шизофрения. 
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Изводи 
 

1. Наличие на увреди в декодиране при шизофрения 
 

Пациентите с шизофрения разпознават по-лошо базисните емоции в сравнение с 

лицата от контролната група – като цяло и поотделно за мъжки и женски изображения 

на базисни емоции. Точността на разпознаване на базисни емоции е значимо по-слаба 

при пациентите с шизофрения в сравнение със здравите контроли, като за отделните по 

валентността си емоции разликата варира, а емоцията на веселие се разпознава еднакво 

при двете групи. Разликата в разпознаване на емоции между пациенти с шизофрения и 

здрави лица е променлива или липсва при част от изображенията, според позиция и пол 

на конкретното изображение. Времето на отговор е значимо по-дълго при пациентите с 

шизофрения спрямо здравите контроли, като вариация във времето на отговор е налице 

при някои изображения, според валентност на емоцията, позиция и пол на показаното 

изображение. Като цяло, пациентите с шизофрения имат значимо по-изразен дефицит в 

декодиране на лицева емоционална експресия по отношение на точност в разпознаване 

и време за разпознаване на изображения с лицева емоционална експресия. 

 

2. Нееднакво разпознаване на различни по валентност емоции 
 

Пациентите с шизофрения не идентифицират с еднакъв успех емоции с различна 

валентност. Установихме следната подредба на разпознаване сред отделните видове 

емоции: веселие – 97,23%, учудване – 76,02%, тъга – 56,95 %,  погнуса – 53,06 %, гняв – 

47,41 %, страх – 29,05 %, а неутрално изражение – 64,08 %. Най-добър успех има при 

веселие – спрямо всички емоции, при учудване – спрямо всички емоции без веселие и 

при неутрално изражение – при всички емоции без веселие и учудване. Изражението на 

тъга се разпознава значимо по-добре от гняв и страх, а изражението на гняв – по-добре 

от страх. Израженията на погнуса, на гняв и тъга се разпознават без значими разлики 

помежду си. Най-слабо от всички емоции се разпознава изражението на страх. 

 

3. Нееднакво разпознаване на различни по позицията на изображение емоции  
 

Идентифицирането на емоции в лицва експресия показва някои разлики според 

позицията на експонираното изображение. При изследваните десноръки пациенти с 

шизофрения, десният профил на неутрално изражение и изражението на учудване се 

разпознават по-добре от левия профил и централна позиция; изражението на страх се 

разпознава по-добре в централна позиция; изражението на тъга се разпознава най-добре 

в ляв профил. За всички базисни емоции общо, мъжките изображения се разпознават 

най-точно в централна позиция, а за всички базисни емоции общо, левият профил при 

мъжките изображения се разпознава по-добре от десния профил. 

 

4. Разлики в разпознаване на емоции според пола на изображението 
 

Лицевата емоция като цяло се разпознава по-добре от пациентите с шизофрения 

при мъжките изображения. При мъжките изображения по-добре се разпознава емоцията 

на гняв, а при женските изображения неутралното изражение се разпознава по-точно. 

 

5. Разлики в разпознаване на емоции според пол на пациентите. 
 

Въпреки тенденциите към по-точно разпознаване и по-кратко време за отговор в 

полза на жените с шизофрения, няма съществени разлики в идентифициране на лицеви 
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емоции според пола на изследваните пациенти. Само в изолирани случаи се установява 

значимо предимство при жените с шизофрения за изражения на веселие, тъга, погнуса 

и учудване в някои от позициите. Няма разлика по пол на пациента при разпознаване на 

мъжките изображения във всички позиции, а при женските изображения във всички 

позиции жените с шизофрения имат по-добър успех при изражението на веселие. Няма 

разлика в уменията за разпознаване между мъже и жени с шизофрения по отношение на 

общите данни за всички позиции и всички видове емоции – при мъжките изображения, 

при женските изображения и при сбора от мъжки и женски изображения. 

 

6. Асоциация на разпознаване на емоции с параметри на болестта 
 

Уменията за идентификация на лицева емоционална експресия по отношение на 

точност в разпознаване на изображения с емоции са свързани с по-благоприятни мерки 

на боледуване – по-късно начало на болест и поява на диагноза, по-малка давност на 

болестта, по-малък брой епизоди и хоспитализации, и по-кратък болничен престой. 

Връзката на успеха в декодиране на лицеви емоции не е еднакво изразена при всички 

параметри и спрямо всяка от базисните емоции. Най-често точността в разпознаване на 

лицева експресия е свързана с параметрите на болест при израженията на учудване, на 

погнуса и неутрално изражение; такава връзка с изражението на страх липсва, а при 

изражението на гняв е слаба. Най-честа е връзката между точност на разпознаване и 

параметри на болест по отношение на периода от време от първите симптоми до поява 

на диагноза, и на броя епизоди и хоспитализации, а най-рядка при давност на болестта. 

При обобщените данни, по-точното разпознаване на лицева експресия е свързано с по-

късна възраст на диагноза и с по-дълго време от поява на болестта до поставянето на 

диагноза, с по-малък брой епизоди и хоспитализации, и с по-кратко време на болничен 

престой. Като цяло, налице е значима асоциация на точност в идентификация на лицева 

емоционална експресия с параметрите на боледуване, но има отчетлива нееднородност 

на тази асоциация спрямо конкретните параметри, спрямо вид и валентност на отделни 

базисни емоции, както и спрямо позицията и пола на експонираните изображения. 

 

7. Асоциация на разпознаване на емоции с клинични прояви на болестта 
 

Уменията за идентификация на лицева емоционална експресия по отношение на 

точност в разпознаване на изображения с емоции са свързани с тежестта на клиничните 

симптоми при шизофрения и с тежестта на болестта като цяло. По-високата точност на 

разпознаване е свързана с по-ниски оценки за тежест на болестните прояви – според 

показателите на PANSS и CGI. Дефицитите в разпознаване на емоции в лицеизраз са в 

най-интензивна асоциация със симптомите от негативния PANSS-фактор и PANSS-

фактора дезорганизация, с общата оценка по PANSS и с оценката за тежест на болестта 

по CGI, значително по-рядко – с  позитивния PANSS-фактор и в съвсем изолирани 

случаи – с PANSS-факторите възбуда-враждебност и депресия. Асоциацията на точно 

идентифициране на лицеви емоции с тежест на клинични симптоми е най-честа при 

израженията на учудване, погнуса и неутрално изражение, а най-рядко с изражението 

на страх. Разпознаването на лицеви емоции по отношение на точност има различия в 

честотата на свързаност с тежест на клиничните симптоми според позицията и пола на 

експонираното изображение. Като цяло, налице е масивна свързаност между успехите в 

разпознаване на лицеви емоции с тежест на симптомите от негативен и дезорганизиран 

тип, с общата оценка за тежест на симптоми по PANSS и с оценката за тежест на болест 

по CGI, но се установява и връзка на позитивните симптоми с някои от аспектите на 

разпознаване на лицева емоционална експресия. Свързаност на декодиране на лицеви 
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емоции със симптомите на възбуда-враждбност и на депресивност по същество липсва 

– или тази връзка е минимална, или установената корелация е с парадоксална посока. 

 

8. Асоциация на разпознаване на емоции със социални дисфункции  
 

Уменията за идентификация на лицева емоционална експресия по отношение на 

точност в разпознаване на изображения с емоции са свързани с маркерите на социално 

функциониране, като по-точното идентифициране на лицеви емоции е асоциирано с по-

благоприятни оценки за дисфункции и ниво на доверие към пациента като цяло. Тази 

свързаност е по-често проявена при изражението на учудване и неутрално изражение и 

в по-лека степен – при израженията на погнуса, тъга и гняв, а при израженията на страх 

и на веселие липсва. Най-честа е връзката на по-добро разпознаване на лицеви емоции 

с по-слаба зависимост от грижи и с по-леки дисфункции като цяло. Няма връзка между 

декодиране на лицеви емоции и самооценката за качество на живот. По отношение на 

преценката за ниво на доверие към пациента, в зависимост от поведенческия му облик, 

високото доверие е асоциирано с висока точност при разпознаване на лицеви емоции, 

най-често при израженията на учудване, на погнуса и неутрално изражение, но не и на 

изражението на страх. Най-честа е асоциацията с успех в идентифициране на лицеви 

емоции при ситуации на планиране на разходи, пригодност за свободен режим и шанс 

за работа в общността. Наблюдава се нееднаквост в асоцииране на успех в декодиране 

на лицеви емоции и маркерите за социално функциониране според позиция и пол на 

експонираните изображения. 
 

9.  Асоциация на разпознаване на емоции със социална компетентност 
 

Уменията за идентификация на лицева емоционална експресия по отношение на 

точност в разпознаване на изображения с емоции са свързани с оценките за ниво на 

социална компетентност, като доброто разпознаване на лицеви емоции е асоциирано с 

по-висо ниво на социална реализация. Най-честа е свързаността на успех в декодиране 

на лицеви емоции с нивото на социална компетентност при израженията на учудване, 

тъга, погнуса и неутрално изражение, докато при изражение на страх такава свързаност 

няма. Показателите за ниво на образование, допълнителни обучения и професионална 

квалификация са свързани в относително еднаква степен с успешно разпознаване на 

емоции в лицеизраз, но при показателя за семеен статус такава връзка няма. Успешното 

разпознаване на емоции в лицеизраз е сързано и с показатели за социална реализация – 

най-често при израженията на учудване, тъга и неутрално изражение, като при емоция 

на страх такава връзка няма, а при изражение на гняв е минимална. Тази връзка е най-

честа при показателите за продължителност на обучение, брой обучения и професии;  

по отношение на показателя за брой деца свързаност липсва, а по отношение на броя 

бракове и съжителства свързаността е минимална. Наблюдава се нееднаква честота на 

свързаност на успеха в разпознаване на лицева емоционална експресия във връзка с 

позиция и пол на експонираните изображения 

 

10. Причини за разлики в оценка на емоции според позиция на експониране 
 

Вече посочените различия в степента на точност при разпознаване на лицеви 

емоции и времето за отговор при разпознаване, както и разликите в поява на корелации 

между болестни параметри, клинични симптоми и социални дисфункции с успешното 

идентифициране на лицева емоционална експресия в зависимост от избора на позиция 

на експонираното изображение – на ляв профил срещу десен профил и към централна 

позиция, бихме обяснили като последствие от различия в scanpath – стратегиите в хода 
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на перпцепция на лицевото изображение като цяло, с фокусиране на вниманието към 

зоните, имащи значение за възприемането на фрагменти от конфигурации на лицеви 

части в процеса на разпознаване на мимическите сигнали в лицеизраз. 
 

11. Причини за разлики в оценка на различни по валентност и вид емоции 
 

Нееднократно установена е разликата в степен на успех при идентифициране на 

изображения с различни по вид и валентност емоции – както в здраве, така и в болест, 

свеждаща се до добре известното предимство по отношение на точност в разпознаване 

на израженията на веселие и учудване спрямо изражения на страх, гняв, погнуса и тъга, 

въпреки тяхната безспорно по-силна информационна натовареност. Това съотношение 

е налице при боледуващите от шизофрения в сходна пропорция със съотношението при 

здрави лица, като при боледуващите е налице засилване на съществуващите тенденции. 

Приемаме, че се предпоставя еволюционно целесъобразна компенсация на дефицит в 

разпознаване на някои емоции (страх, гняв, погнуса, тъга) в сравнение с други (веселие 

и учудване), защото така се създават възможности за стимулиране на комуникативно-

когнитивни ресурси чрез други способи за опознаване на смътно разгадаваната лицева 

емоция. По този начин се постига разширяване на репертоара от поведенчески умения 

на индивида и укрепване на свързаността му със социалната общност, защото трудното 

декодиране на важни за оцеляването лицеви емоции на околните поражда порив към 

познание и взаимодействия, съответни на социалната природа на човешкото същество. 

 

 

 Приноси 
 
1.  За пръв път у нас се провежда изследване на връзка между дефицит в декодиране 

на лицева емоционална експресия при шизофрения с демографски характеристики, с 

клинични параметри, с тежест на симптоми и социални дисфункции при боледуващите. 

 

2. Потвърждава се наличие на значим дефицит в декодиране на лицева емоционална 

експресия с намалена точност на идентифициране и с удължено време за отговор при 

боледуващи от шизофрения спрямо здрави лица при всички базисни емоции. 

 

3.  Потвърждава се връзка на намалена точност в разпознаване на базисни емоции с 

по-неблагоприятни параметри на боледуване, по-тежки клинични симптоми и по-лош 

облик на социални дисфункции и статус. 

 

4. Потвърждава се свързаност на по-изразен дефицит в разпознаване на емоции в 

лицеизраз по отношение на точност на идентификация с по-тежки негативни симптоми 

и симптоми от дезорганизиран тип, и по-рядко – с позитивни симптоми. 

 

5. Предлага се обяснение на нееднаквата ангажираност на дефицита в разпознаване 

на лицева емоционална експресия спрямо разлики в позиция и пол на експонираните 

изображения като проява на разлики в scanpath – стратегиите за ляв / десен профил. 

 

6. Предлага се обяснение на по-добрия успех в разпознаване на емоции с позитивна 

спрямо негативна валентност като причина за еволюционна полза чрез  стимулиране на 

компенсаторни когнитивно-интерактивни умения в социалната среда. 
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