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1. Wprowadzenie 

Schizofrenia jest uznawana za psychozę najczęściej i najbardziej zaburzającą 

funkcjonowanie człowieka, pozostając przewlekłym i tragicznym w skutkach zaburzeniem 

psychicznym. Przeważnie dotyka ludzi młodych, dopiero co wchodzących w dorosłe życie.  

Istotą obrazu psychopatologicznego jest dezintegracja psychiczna, przejawiająca się 

deficytami funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego. W obrazie 

klinicznym, obok objawów wytwórczych, negatywnych oraz poznawczych, obserwuje się 

także zaburzenia emocjonalne. Funkcjonowanie emocjonalne obejmuje wiele sfer życia 

człowieka. Deficyty emocjonalne jednoznacznie wpływają na jakość życia chorego, w tym 

przede wszystkim na interakcje w sytuacjach osobistych: rodzinnych i zawodowych. 

Percepcja emocji jako składnik komunikacji niewerbalnej wiąże się z kompetencjami 

społecznymi i wpływa na poprawne relacje interpersonalne, ich nawiązywanie oraz 

utrzymywanie, udział w życiu rodzinnym, pracę zawodową oraz ogólną jakość życia 

chorych, co z kolei wtórnie może determinować przebieg choroby. Zaburzenia na 

płaszczyźnie emocjonalnej dotyczą między innymi empatii, zarówno w jej wymiarze 

poznawczym, jak i emocjonalnym. 

Biorąc pod uwagę postępujący charakter schizofrenii, znacząco obciążający 

funkcjonowanie emocjonalne, społeczne oraz zawodowe chorych, istnieje potrzeba 

poszukiwań zmiennych mogących mieć wpływ na empatię emocjonalną chorych. 

2. Cel pracy  

Nadrzędnym celem niniejszej rozprawy doktorskiej było poszukiwanie czynników 

związanych z empatią emocjonalną u osób chorych na schizofrenię.  

Cele szczegółowe: 

1. Poszukiwanie różnic pomiędzy pacjentami ze schizofrenią a grupą kontrolną 

w zakresie empatii emocjonalnej. 

2. Poszukiwanie czynników związanych z empatią emocjonalną, biorąc pod uwagę: 

a) dane personalne, 

b) dane związane z przebiegiem choroby, 

c) zmienne związane z doświadczeniem traumy, 

d) poziom oksytocyny oraz polimorfizmy genu i receptora oksytocyny. 
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3. Poszukiwanie czynników związanych z empatią emocjonalną, biorąc pod uwagę 

zmienne kliniczne, tj. nasilenie objawów psychopatologicznych, poziom 

funkcjonowania emocjonalnego oraz poziom funkcjonowania poznawczego.  

4. Poszukiwanie związku pomiędzy poziomem oksytocyny oraz polimorfizmami 

genu i receptora oksytocyny a empatią emocjonalną. 

3. Grupa badana i metodologia 

Badaniem objęto łącznie 90 osób: 45 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii według 

kryteriów ICD-10 tworzących grupę kliniczną oraz 45 zdrowych psychicznie mężczyzn 

tworzących grupę kontrolną. Do badania włączono osoby, które ukończyły 18. rok życia, 

górna granica wieku wynosiła 50 lat. Badania przeprowadzono w Samodzielnym 

Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie, w Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych 

I i II Kliniki Psychiatrii w okresie od 2016 do 2020 roku. 

Badanie uzyskało akceptację Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym  

w Lublinie, numer uchwały dotyczący projektu: KE-0254/223/2016. 

W przeprowadzonym badaniu zastosowano następujące narzędzia badawcze: 

1. Kwestionariusz personalny własnej konstrukcji. 

2. Skalę Zespołu Pozytywnego i Negatywnego PANSS (Kay i wsp., 1987). 

3. Wielowymiarowy Test Empatii MET (Dziobek, 2007). 

4. MATRICS Consensus Cognitive Battery MCCB (Nuechterlein i wsp., 2006). 

5. Analizy laboratoryjne stężenia oksytocyny we krwi oraz polimorfizmów genu 

i receptora oksytocyny. 

Bazę danych i badania statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie 

komputerowe Statistica 9.1 (StatSoft, Polska). Uzyskane wyniki badań poddano analizie 

statystycznej. Wartości analizowanych parametrów mierzalnych przedstawiono przy 

pomocy wartości średniej, mediany, dolnego i górnego kwartyla, wartości minimalnych 

i maksymalnych oraz odchylenia standardowego, a dla niemierzalnych – przy pomocy 

liczności i odsetka. Do wykrycia istnienia zależności pomiędzy zmiennymi nominalnymi 

użyto testu chi-kwadrat, do porównania częstości występowania genotypów i alleli w grupie 

klinicznej i kontrolnej.  



4 

 

Sprawdzenia normalności rozkładu zmiennych w badanych grupach dokonano za 

pomocą testu normalności Shapiro-Wilka. Do zbadania różnic pomiędzy dwiema grupami 

zastosowano test t-Studenta, a w przypadku niespełnienia warunków do jego zastosowania 

– test U Manna-Whitney’a. Ocenę różnic pomiędzy trzema lub więcej grupami wykonano 

przy pomocy analizy wariancji ANOVA (wraz z testem post-hoc RIR Tukeya), 

a w przypadku niespełnienia warunków do jej zastosowania – testu Kruskala-Wallisa.  

W celu identyfikacji czynników predykcyjnych obniżenia empatii zastosowano 

analizę regresji metodą wprowadzania. Do sprawdzenia zależności liniowej pomiędzy 

niektórymi zmiennymi wykorzystano także korelację r-Pearsona. Przyjęto poziom istotności 

p<0,05, wskazujący na istnienie istotnych statystycznie różnic lub zależności.  

4. Wnioski 

Uzyskane wyniki badań pozwoliły na zweryfikowanie postawionych w badaniu 

hipotez badawczych oraz wyciągnięcie następujących wniosków końcowych: 

1. Stwierdzono występowanie istotnych różnic pomiędzy pacjentami ze schizofrenią 

a osobami zdrowymi w zakresie składowych empatii emocjonalnej, tj. jej 

komponentu pośredniego i bezpośredniego. 

2. Zaobserwowano pozytywne korelacje pomiędzy empatią emocjonalną 

a zmiennymi dotyczącymi przebiegu choroby, takimi jak: czas trwania choroby, 

liczba odbytych hospitalizacji oraz liczba przebytych epizodów chorobowych, 

natomiast nie obserwowano korelacji z wiekiem zachorowania. 

3. Nie potwierdzono związku pomiędzy doświadczeniami sytuacji traumatycznych 

w życiu do 18. roku życia a poziomem empatii poznawczej, emocjonalnej i jej 

składowych: bezpośredniej oraz pośredniej.  

4. Stwierdzono obecność pozytywnych korelacji pomiędzy empatią emocjonalną 

a niektórymi domenami procesów poznawczych: prędkością przetwarzania, 

rozumowaniem i rozwiązywaniem problemów, kompetencjami społecznymi oraz 

ogólną sprawnością w zakresie funkcjonowania poznawczego. 

5. Dowiedziono istnienia związku pomiędzy stężeniem oksytocyny we krwi 

a empatią emocjonalną. 
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6. Stwierdzono związek pomiędzy polimorfizmem rs2254298 genu receptora 

oksytocyny OXTR a empatią w grupie kontrolnej, zarówno w odniesieniu do jej 

aspektu emocjonalnego, jak i poznawczego.  

7. Wyniki przeprowadzonej regresji hierarchicznej umożliwiły zbudowanie 

trzyczynnikowego modelu wyjaśniającego 19,4% zmienności w zakresie empatii 

emocjonalnej. W skład modelu weszły 3 zmienne: stężenie oksytocyny we krwi, 

wynik ogólny Baterii MATRICS oraz czas trwania choroby. Najsilniejszy wpływ 

wykazuje zmienna stężenie oksytocyny we krwi (β=-0,369, p=0,017), w następnej 

kolejności wynik ogólny funkcjonowania poznawczego (β=0,282, p=0,045), 

natomiast czas trwania choroby okazał się predyktorem nieistotnym statystycznie 

dla empatii emocjonalnej.  

5. Podsumowanie 

Przedstawione wyniki badań mogą być rozważane zarówno w aspekcie teoretycznym, jak 

i praktycznym:  

 Aspekt teoretyczny: wyniki niniejszej pracy badawczej pozwalają lepiej rozumieć 

rolę poszczególnych zmiennych determinujących empatię emocjonalną u osób 

chorujących na schizofrenię.  

 Aspekt praktyczny: osiągnięte wyniki wskazują na konieczność wprowadzenia 

oceny funkcjonowania emocjonalnego w zakresie empatii do standardowej 

procedury diagnostycznej pacjentów ze schizofrenią, by w następnym kroku udzielić 

im wsparcia psychologicznego oraz zastosować różnorodne formy interwencji 

terapeutycznych, mających na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego, co 

z kolei powinno przełożyć się na wzrost jakości życia chorego, szczególnie 

w zakresie funkcjonowania interpersonalnego w jego aspekcie osobistym, 

rodzinnym oraz zawodowym. 
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1. Introduction 

Schizophrenia is considered to be the most common and most disturbing psychosis 

in human functioning, remaining a chronic and tragic mental disorder. It mostly affects 

young people just entering adult life. The essence of the psychopathological picture is mental 

disintegration, manifested by deficits in cognitive, social and emotional functioning. In the 

clinical picture, in addition to positive, negative and cognitive symptoms, emotional 

disorders are also observed. Emotional functioning encompasses many spheres of human 

life. Emotional deficits unequivocally affect the quality of the patient's life, especially 

interactions in personal situations: family and work. The perception of emotions as 

a component of non-verbal communication is related to social competence and affects 

correct interpersonal relations, their establishment and maintenance, participation in family 

life, professional work and the overall quality of life of patients, which in turn can 

secondarily determine the course of the disease. Disorders on the emotional level include 

empathy, both in its cognitive and emotional dimensions. 

Given the progressive nature of schizophrenia, which significantly burdens patients' 

emotional, social and occupational functioning, there is a need to search for variables that 

may affect patients' emotional empathy. 

2. Purpose of the work  

The overarching goal of this dissertation was to search for factors associated with 

emotional empathy in people with schizophrenia.  

Specific Objectives: 

1. Exploring differences between schizophrenia patients and controls in emotional 

empathy. 

2. Exploring factors related to emotional empathy considering: 

a) personal data 

b) data related to the course of the disease 

c) variables associated with the experience of trauma 

d) oxytocin levels and oxytocin gene and receptor polymorphisms 
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3. Search for factors related to emotional empathy taking into account clinical 

variables, i.e., severity of psychopathological symptoms, level of emotional 

functioning and level of cognitive functioning  

4. Exploring the relationship between oxytocin levels and oxytocin gene and 

receptor polymorphisms and emotional empathy 

3. Study group and methodology 

The study included a total of 90 subjects: 45 patients with a diagnosis of 

schizophrenia according to ICD-10 criteria forming the clinical group and 45 mentally 

healthy men forming the control group. The subjects included in the study were 18 years of 

age or older, the upper age limit was 50. The study was conducted at the Independent Public 

Clinical Hospital No. 1 in Lublin, within the General Psychiatric Departments of I and II 

Clinic of Psychiatry over the years 2016 and 2020. 

The study was approved by the Bioethics Committee at the Medical University of  

Lublin, the resolution number for the project: KE-0254/223/2016. 

The following research tools were used in the survey conducted: 

1. Personal questionnaire of own design, 

2. PANSS Positive and Negative Syndrome Scale (Kay et al., 1987), 

3. MET Multidimensional Empathy Test (Dziobek, 2007), 

4. MATRICS Consensus Cognitive Battery MCCB (Nuechterlein et al., 2006), 

5. Laboratory analyses of blood oxytocin levels, polymorphisms of oxytocin gene 

and it’s receptor.  

The database and statistical tests were conducted using Statistica 9.1 computer software 

(StatSoft, Poland). 

The results obtained were subjected to statistical analysis. The values of the analyzed 

measurable parameters were presented using the mean, median, lower and upper quartiles, 

minimum and maximum values, and standard deviation, and for the non-measurable ones 

using counts and percentages. For nominal variables, the Chi test2 was used to detect the 

existence of a relationship between them. To compare the frequency of genotypes and alleles 

in the clinical and control groups.  
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Checking the normality of the distribution of variables in the study groups was 

performed using the Shapiro-Wilk normality test. The Student's t-test was used to test for 

differences between two groups, and the Mann-Whitney test was used if the conditions for 

its use were not met. The evaluation of differences between three or more groups was 

performed using ANOVA analysis of variance (along with Tukey's RIR post-hoc test), and 

the Kruskal-Wallis test if the conditions for its application were not met.  

An input regression analysis was used to identify predictors of decreased empathy. 

An r-Pearson correlation was also used to test the linear relationship between some variables. 

A significance level of p<0.05 was adopted to indicate the existence of statistically 

significant differences or relationships.  

4. Applications 

The results obtained made it possible to verify the research hypotheses established in 

the study and reach the following final conclusions: 

1. Significant differences were found between patients with schizophrenia and 

healthy people in the components of emotional empathy, i.e. its indirect and direct 

components. 

2. Positive correlations were observed between emotional empathy and disease 

course variables such as duration of illness, number of hospitalizations and 

number of past illness episodes, while no correlation was observed with age of 

onset. 

3. The relationship between the experience of traumatic situations in life up to the 

age of 18 and the level of cognitive empathy, emotional empathy and its 

components: direct and indirect was not confirmed.  

4. Positive correlations were found between emotional empathy and some domains 

of cognitive processing: processing speed, reasoning and problem solving, social 

competence, and general performance in cognitive functioning. 

5. A link has been proven between blood oxytocin levels and emotional empathy. 

6. An association was found between the rs2254298 polymorphism of the oxytocin 

OXTR receptor gene and empathy, with regard to both its emotional and cognitive 

aspects in the control group. 
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7. The results of the hierarchical regression conducted enabled the construction of 

a three-factor model explaining 19.4% of the variation in emotional empathy. The 

model included 3 variables: blood oxytocin concentration, MATRICS Battery 

total score, and duration of illness. The blood oxytocin concentration variable 

showed the strongest effect (beta=-0.369, p=0.017), followed by the overall score 

of cognitive functioning (beta=0.282, p=0.045) while duration of illness proved 

to be a statistically insignificant predictor for emotional empathy.  

5. Summary  

The presented research results can be considered from both theoretical and practical aspects: 

 The theoretical aspect: the results of this research study provide a better 

understanding of the role of individual variables determining emotional empathy in 

schizophrenic patients.  

 Practical aspect: the achieved results indicate the necessity of introducing the 

assessment of emotional functioning in terms of empathy into the standard diagnostic 

procedure of patients with schizophrenia, in order to provide them with 

psychological support as a next step and apply various forms of therapeutic 

interventions aimed at improving emotional functioning, which in turn should 

translate into an increase in the patient's quality of life, especially in terms of 

interpersonal functioning in its personal, family and professional aspects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


