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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

ОТВОРЕНА ПИТАЊА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ НОЗОЛОГИЈЕ
КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР АМЕРИЧКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ
МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА (DSM)2

САЖЕТАК. У мају 2013. године, објављенo је ново, Пето издање Дијагностичког и
статистичког приручника за менталне поремећаје (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, скраћено: DSM-5), Америчке
психијатријске асоцијације, од кога се очекивало да донесе нову промену парадигме у разумевању менталних поремећаја. Циљ овог рада је да
представи концептуални оквир наведене класификације чији се елементи могу побројати на следећи начин: ментални поремећаји су конципирани као болести према биомедицинском моделу, а као такви јасно су одвојени од „здравог” менталног функционисања, и последица
су патолошког процеса у структури и функционисању мозга, а манифестују се скуповима симптома и знакова болести за које се претпоставља да имају специфичну етиологију. У раду се даје преглед актуелних дискусија и критика ове парадигме која је тренутно доминантна у
академској психијатрији.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: DSM-5; ментални поремећаји; психијатријска нозологија, биомедицински модел.
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У мају 2013. Tо7ине, оGјављенo је ново, ПеJо из7ање ДијаTносJичкоT и сJаJисJичкоT :риручника за менJалне :оремећаје (American Psychiatric Association, 2013), скраћено: DSM-5, Америчке :сихијаJријске асоцијације, који ће, :о:уJ :реJхо7них из7ања, служиJи као званична класификација менJалних :оремећаја у САД.
О7 њеTовоT JрећеT из7ања (American Psychiatric Association, 1980),
овај :риручник :ре7сJавља основу за 7ијаTносJиковање, :уGликације, исJраживања, креирање :олиJике и финансије у оGласJима менJалних :оремећаја. КорисJи се 7алеко ван Tраница
САД, и :ре7сJавља ошJру конкуренцију Међунаро7ној класификацији GолесJи (МКБ) (Svetska zdravstvena organizacija, 1992), чему 7о:риноси чињеница 7а је :о свом 7изајну :рихваJљивији у
исJраживањима (фармаколошким, е:и7емиолошким, иJ7.), али
и Jо шJо су извори исJраживања уTлавном везани за земље у
којима DSM класификација заузима 7оминанJан :оложај у а7минисJрацији и :олиJици.
Са сиTурношћу можемо рећи 7а је DSM-III унео 7рамаJичну
:ромену у конце:Jуализацију менJалних :оремећаја, у мери
која се назива „револуцијом” (Mayes & Horwitz, 2005). И:ак, :осле7њих Tо7ина се заошJрава 7еGаJа о основним :реJ:осJавкама
ове класификације, која је кулминирала :ре7 само оGјављивање
ПеJоT из7ања. КриJике се, условно речено, моTу :о7елиJи на оне
које се о7носе на меJо7олоTију (н:р. о су:роJсJављеносJи каJеTоријалноT насу:роJ 7имензионалном :рисJу:у, о :иJању вали7носJи нозолошких енJиJеJа, иJ7.), као и на оне које се о7носе на
о:шJе филозофско/меJо7олошке :осJавке (н:р. о :иJању а7екваJносJи 7ескри:JивноT/син7ромскоT :рисJу:а, ме7икализацији :сихичких :оремећаја, иJ7.). КриJика која је 7ошла само неколико не7еља :ре оGјављивања DSM-5, оGјављена је на GлоTу 7ирекJора НационалноT инсJиJуJа за менJално з7равље у форми
изјаве 7а ће ИнсJиJуJ, најзначајнији финансијер исJраживања у
менJалном з7рављу на свеJу, 7а „:реоријенJише своја исJраживања 7аље о7 DSM каJеTорија [и 7а] ће :о7ржаваJи исJраживачке
:ројекJе који Tле7ају 7аље о7 акJуелних каJеTорија [...] 7а Gи за:очели развој новоT сисJема” (Insel, 2013). Ова изјава нема само
:олиJички или економски значај, неTо о7сликава озGиљне конJроверзе у 7анашњој ака7емској :сихијаJрији.
Циљ овоT ра7а је 7а 7а :реTле7 конце:JуалноT оквира на којем
се заснива DSM класификација, и :окуша 7а укаже на меJо7олошке :роGлеме који су инхеренJни Jим :реJ:осJавкама.
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ИСТОРИЈАТ DSM КЛАСИФИКАЦИЈЕ
Порекло назива овоT 7окуменJа указује на 7ирекJну везу са 7окуменJима који су му :реJхо7или; :рви :о:ис (цензус) менJално
оGолелих извршен је 1840. Tо7ине а :оJреGа је у основи Gила „сJаJисJичка”, Jе је Jај :ри7ев осJао и у називима DSM класификација. Прво из7ање DSM оGјављено је 1952. Tо7ине. СасJојала се о7
7ва о7ељка: :рви је о:исивао :оремећаје који насJају ошJећењем мож7ане функције (7акле, :оремећаје које Gи са7а називали
„орTанским”), а 7руTи :оремећаје који насJају усле7 ин7иви7уалних „:оремећаја :рилаTођавања”, и који су моTли GиJи :сихоJични или неуроJични (Skodol, 2000). Ова класификација се оGично о:исује као Мејеријанска (A. Meyer), зGоT JоTа шJо је Gила :о7
уJицајем сихо иолошко рис у а у коме су менJални :оремећаји виђени као реакције личносJи на :сихолошке, социјалне и
Gиолошке факJоре. Основна каракJерисJика Jе класификације
јесJе инсисJирање на конце:Jу „реакције”: :оTлавље о схизофренији је Tоворило о схизофреној реакцији, :ри чему је реакција
Gила именица а схизофрена „само” :ри7ев. DSM-II је оGјављен
1968. и унео је значајне :ромене: са7а је „схизофрена реакција”
:осJала је7носJавно „схизофренија”, шJо се ви7и као о7сJу:ање
о7 мо7ела син7ром/реакција (Jра7иција Бројер [Breuer]/Мејер)
и :овраJак на конце:Jуализацију :оремећаја као GолесJи („Кре:елијански конце:J”), у чему је учесJвовала и нова сила на сцени: :сихофармаколоTија (Skodol, 2000, сJр. 420). Први :уJ је :о7ржана моTућносJ вишесJруких 7ијаTноза и Jако је рођен конце:J
:сихијаJријскоT коморGи7иJеJа (ibid.). У DSM-II је хисJерична
неуроза :о7ељена на „конверзивни” и „7исоцијаJивни” Jи: и Jо
је Gио :очеJак краја је7ноT о7 исJоријски најGоTаJијих :сихо:аJолошких коце:аJа – хисJерије, која је Jако :ресJала 7а :осJоји у
ака7емској :сихијаJрији.
Шез7есеJих Tо7ина 7ва7есеJоT века :ојавили су се криJички
Tласови који су најавили „кризу леTиJимиJеJа” у америчкој :сихијаJрији (Mayes & Horwitz, 2005); Гофман је оGјавио „Азиле” (Gofman, 2011), и исJе Tо7ине је Фуко оGјавио „ИсJорију лу7ила у 7оGа
класицизма” (Fuko, 1980). НасJу:ио је :ерио7 озGиљноT :реис:иJивања :сихијаJријске :раксе, који је означен несреJним Jермином „анJи:сихијаJрија”. У :риGлижно исJо време оGјављена су
још 7ва ра7а: :рви је Gио уJицајни Сасов ра7 „МиJ о менJалној
GолесJи” (Sas, 2008), а 7руTи Розенханов екс:ерименJ, који је :оказао 7а је 7овољно 7а се осоGа жали 7а чује Tласове :а 7а :рове7е
ВЛАДИМИР М. ЈОВИЋ
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не7еље у :сихијаJријској Gолници са најJежом 7ијаTнозом
(Rosenhan, 1973). ОGа ова ра7а се 7еценијама касније циJирају као
кључни моменJи који су :окренули :ромене (Kinghorn, 2013;
Skodol, 2000).
НешJо касније, :очеJком се7ам7есеJих, развија се 7еGаJа о хомосексуалносJи и разрешава Jако шJо С:ицер (R. Spitzer) :ре7лаже ком:ромисно решење које Ску:шJина Америчке :сихијаJријске асоцијације (АПА) изTласава; умесJо 7а хомосексуалносJ
Gу7е 7ијаTносJикована као GолесJ, уве7ена је каJеTорија „еTо7исJоне хомосексуалносJи”, која је изGачена из DSM-III-R 1987.
Tо7ине (о7ржала се у МКБ-10). Без оGзира на исхо7 и на моJиве,
ова о7лука је :окренула :иJања како и шJа се о7ређује као менJална GолесJ (Mendelson, 2003). Цела серија оваквих 7оTађаја, уз
:оновљене налазе о ниској :оуз7аносJи основних 7ијаTноза,
уJицали су на консJрукцију ТрећеT из7ања.
Го7ине 1980. је оGјављен DSM-III (American Psychiatric Association, 1980), који је :ре7сJављао значајно о7сJу:ање о7 :реJхо7них верзија, у Jоме шJо је: 1) укључивао екс:лициJне 7ијаTносJичке криJеријуме, 2) увео мулJиаксијални сисJем и 3) :рихваJио 7ескри:Jивни :рисJу: који је :реJен7овао 7а Gу7е неуJралан у о7носу на еJиолошке Jеорије. МенJални :оремећаји су са7а
Gили 7ефинисани као син7роми – као класJери сим:Jома који се
:ојављују заје7но. Промене које су се 7есиле између DSM-II и
DSM-III о:исују се као :осле7ица озGиљноT клиничкоT исJраживања које је корисJило Фајнерове или „СенJлуис криJеријуме”
(Feighner et al., 1972) или С:ицерове „ДијаTносJичке криJеријуме
за исJраживање” (Spitzer, Endicott, & Robins, 1978).3 ОGјављивање
DSM-III оGично се означавало као револуционарни корак који је
7рамаJично изменио мо7ерну :сихијаJрију: враJило је научним
:ринци:има, о7војило о7 :сихоанализе која је означавана као
:сеу7онаука, омоTућило :овраJак у Gиоме7ицинске оквире4, али
и „:оново ус:осJавило ценJрално значење 7ијаTнозе у :сихијаJрији [које је Gило] уз7рмано сре7ином 7ва7есеJоT века јер су
3
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С:ицер је Gио spiritus movens целоку:ноT :осла; он је, на крају крајева, заслужан шJо је DSM „о7 :риручника увезаноT с:иралом са меким корицама о7
сJо и :е7есеJ сJрана... који се :ро7авао уTлавном великим 7ржавним менJалним инсJиJуцијама за Jри 7олара и :е7есеJ ценJи“, :осао књиTа о7 :реко 900 сJрана са око 40 7о7аJних :роизво7а који се рекламирају на сJраници
Америчке :сихијаJријске асоцијације: http://www.psych.org/mainmenu/
research/dsmiv.aspx. ИсJовремено је Gрој :оремећаја :орасJао са „око 100 у
DSM-I 1950-их 7о 270 :оремећаја у DSM-III 1980-Jе Jо Gлизу 300 :оремећаја и
око 500 7ијаTноза у акJуелној верзији DSM-IV” (North & Yutzy, 2010).
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:сихоаналиJичке и7еје :ривремено :оJиснуле и7еје Кре:елина” (Hyman, 2010).
После DSM-III усле7ило је Треће реви7ирано из7ање (DSM-IIIR) (American Psychiatric Association, 1987), DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) и ЧеJврJо из7ање са ревизијом JексJа
(DSM-IV-TR) (American Psychiatric Association, 1994), i – коначно,
ПеJо из7ање 18. маја 2013. Tо7ине (American Psychiatric Association, 2013). КриJике :реJхо7них верзија :окренуле су и7еју 7а
DSM-V Gу7е моTућносJ 7а се на:рави нова „:ромена :ара7иTме”
(Whooley & Horwitz, 2013), каква се 7есила са DSM-III. Циљ је Gио
7а се на:рави класификациони сисJем који Gи Gио заснован на
еJиолошким :ринци:има, 7о којих Gи се 7ошло кроз научна исJраживања 7оминанJно у оGласJи TенеJике и неуронаука. РезулJаJ је са7а :ре7 нама и са сиTурношћу се може рећи 7а се су:сJанцијална :ромена није 7есила. Оно шJо се 7есило јесJе 7а је је7ан класификациони сисJем :ривукао Jолико :ажње и Jо не само сJручне јавносJи: 7а се око њеTа „жесJоко Gори на сJраницама
:о:уларне шJам:е […] и 7а имамо случај на коме висе и и7енJиJеJ и ауJориJеJ :сихијаJрије” (Whooley & Horwitz, 2013).
Уна:ређивање класификације менJалних :оремећаја које је
за:очело са DSM-III 7овело је 7о значајних :ромена у сJручном
:ољу. Као најзначајнији :омак :риказано је :оGољшање :оуз7аносJи (reliability) :сихијаJријских 7ијаTноза: са о:ерационализованим криJеријумима саTласносJ између :сихијаJара у :осJављању 7ијаTнозе је значајно :оGољшана. Сле7ећи је :озиJивни
:омак екс:лозија исJраживања у оGласJи менJалноT з7равља,
који су са7а Gили :оJ:омоTнуJи „:рочишћеним” криJеријумима, шJо је свакако уна:ре7ило и е:и7емиолошка и клиничка исJраживања. Све се Jо 7ешавало у ери GрзоT на:ре7овања неурофизиолоTије и Jехничких 7осJиTнућа у ис:иJивању анаJомије и
функције мозTа, шJо је 7ало :ово7а 7а се Tовори о „новој Gиолошкој :сихијаJрији” (Shorter, 2005). Перио7 7оминације :сихоанализе :ре JоTа, назван је :ре7научним, или се :онављао По:еров (K. Popper) Jермин „:сеу7онаука” (Grant & Harari, 2005). Тако
се ис:осJавило 7а је нова класификација означила и смену 7оминанJне :ара7иTме и смену :олиJичкоT уJицаја; она је :риказана као :роTрес о7 :сихоанализе, и7иосинкразије и херменеуJике ка GиолоTији мозTа, номоJеJици и ем:ирији.
4
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Н:р. Клерман је о:исао DSM-III као: „:оJвр7а америчке :сихијаJрије њеноT
ме7ицинскоT и7енJиJеJа и :освећеносJи научној ме7ицини” (Kirk & Kutchins, 1992).
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Враћање :сихијаJрије у GиолоTију и о7нос :сихоанализе и ака7емске :сихијаJрије :ре7сJављају :осеGну Jему која не може GиJи 7еJаљније оGрађена у конJексJу овоT ра7а. Можемо рећи 7а је
:омерање ка GиолоTији 7ео је7ноT 7уTоJрајнијеT :роцеса, Jачније о7Tовор на сJање у ком је сре7ином 7ва7есеJоT века (америчком) :сихијаJријом 7оминирао :сихоаналиJички (и :сихосоцијални) :рисJу:. НоGеловац Ерик Кан7ел је Jо краJко сумирао – „с:ајањем 7ескри:Jивне :сихијаJрије о7 :ре ДруTоT свеJскоT ра7а са :сихоанализом, :сихијаJрија је 7оGила велики 7ео
екс:ланаJорних моћи и клиничкоT уви7а. На несрећу, Jо је :осJиTнуJо :о цену слаGљења веза са екс:ерименJалном ме7ицином и са осJаJком GиолоTије” (Kandel, 1998). Ка7а екс:ланаJорна
моћ :сихоаналиJичке Jеорије није Gила 7овољна 7а инкор:орира нове чињенице које су 7олазиле из Gрзо развијајуће GиолоTије
мозTа, :ојавила се нова :ара7иTма која је имала Jен7енцију не
само 7а :ружи нова и :оJенJнија оGјашњања неTо и 7а аTресивно
7искре7иJује :реJхо7ну :ара7иTму (:оJреGа 7а се свака :реJхо7на :ара7иTма :розове ненаучном, :рема Куну је 7ео „сJрукJуре научних револуција” (Kuhn, 1996)). Али увођење и акJуелна
7оминација Gиоме7ицинскоT мо7ела није разрешила :роGлеме.
У :ракси се смена :ара7иTми није о7иTрала у :оJ:уносJи, неTо
је, на:роJив, 7овела 7о на:еJоT расце:а између исJраживача/GиолоTа и :ракJичара/:сихоJера:еуJа (Luhrmann, 2000). „Пре7научни” или „незрели” сJаJус :сихијаJрије Кен7лер (Kendler, 2005)
арTуменJује Куновом хи:оJезом 7а науке, 7а Gи се смаJрале зрелим, морају 7а :рихваJе и саTласе се око основне научне :ара7иTме, :а је :сихијаJрија, :рема Jом криJеријуму у „:ре:ара7иTмаJичном сJању“: „:сихијаJрија JреGа 7а се :омери о7 :ре7научне „GиJке :ара7иTми” ка зрелијем :рисJу:у који :рихваJа
ком:лексносJ заје7но са ем:иријски риTорозним и :луралисJичким екс:ланаJорним мо7елима” (ibid.).
Циљ овоT ра7а је 7а 7а :реTле7 конце:JуалноT оквира ове класификације, чији се елеменJи моTу :оGројаJи на сле7ећи начин:
менJални :оремећаји су конци:ирани као GолесJи и као Jакви
јасно су о7војени о7 „з7равоT” менJалноT функционисања, а :осле7ица су :аJолошкоT :роцеса у сJрукJури и функционисању
мозTа, и манифесJују се ску:овима сим:Jома и знакова GолесJи
за које се :реJ:осJавља 7а имају с:ецифичну еJиолоTију.
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МЕНТАЛНИ ПОРЕМЕЋАЈИ СУ БОЛЕСТИ
Најзначајнија :реJ:осJавка DSM класификације заснива се на
и7еји 7а су менJални :оремећаји GолесJи, и, као и све 7руTе –
:ре7меJ изучавања и лечења :сихијаJрије као ме1ицинске Tране.
Ова изјава 7анас мож7а 7елује 7руTачије неTо :ре Jри7есеJ Tо7ина, али JреGа имаJи у ви7у 7а су менJални :оремећаји Jа7а :осмаJрани више из :сихосоцијалноT мо7ела (Wilson, 1993). У Jом
смислу DSM-III је означио „ме7икализацију” или „реме7икализацију” (Wilson, 1993) :сихијаJрије; у конJексJу овоT :осле7њеT
Tоворило се о :овраJку у „научну” или „7руTу Gиолошку :сихијаJрију” (Shorter, 1997). DSM-III је омоTућио и :ромену :олиJике, Jј. :ослужио је (или Gио усмерен на Jо) 7а :о7ручје менJалних GолесJи враJи :о7 сJроTу конJролу и на7лежносJ лекара,
:сихијаJара: „:ре DSM-III, :сихијаJрија је јако :ала ван Tлавних
Jокова науке и :раксе ме7ицине. Психолози, социјални ра7ници, и 7руTи сJручњаци у менJалном з7рављу :реJили су 7а замене :сихијаJре” (North & Yutzy, 2010, сJр. 5). ПроGлем је насJао ка7а је JреGало 7ефинисаJи „GолесJ”, јер Jај Jермин „7озвољава
:ријаJну увереносJ (delusion) 7а сви знају шJа Jо значи” (Kendell &
Jablensky, 2003).
„ПријаJна увереносJ” несJаје у JренуJку ка7а се суочимо са
:иJањима која захJевају ком:лексне о7Tоворе, као шJо је Jо :оказала 7еGаJа о хомосексуалносJи се7ам7есеJих, или ка7а се :иJамо: „Да ли су :сихо:аJе зле или Gолесне? Да ли з7равсJвено
осиTурање JреGа 7а :лаћа за лечење никоJинске зависносJи? Да
ли је у ре7у 7а сJи7љиви љу7и узимају лекове који ће мењаJи каракJер?” (Cooper, 2005). На крају увек осJаје :реJња 7а, у не7осJаJку :аJоанаJомскоT су:сJраJа, 7ефиниција GолесJи :осJане
социјални консJрукJ, Jј. сJвар консензуса, оне инJересне Tру:е
која Jу 7ефиницију ну7и. Током :ри:ремања DSM-5 неколико
7еGаJа је носило у сеGи у:раво :роGлем 7ефиниције шJа је Gолесно: вали7носJ „искључујућеT криJеријума жаљења” (Wakefield
& First, 2012) у 7ијаTнози велике 7е:ресије (који је за:раво значио
:оJвр7у 7а је 7е:ресивни син7ром „нормалан” у неким сиJуацијама, као шJо је жаљење зGоT TуGиJка Gлиске осоGе, а у DSM-5 је
изGачен), или вали7носJ „аJенуиране :сихозе” (у чијој основи је
:иJање како раз7вајамо неоGично :онашање а7олесценаJа о7
„:ро7ромалне фазе” схизофреније) (Carpenter & van Os, 2011).
DSM Gи JреGао 7а 7ефинише не само :оје7иначне каJеTорије
:оремећаја неTо и о:шJе криJеријуме :о којима можемо неко
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:онашање :роTласиJи Gолесним – и:ак, 7ефиниција менJалноT
:оремећаја у DSM није :ону7ила решење, неTо је заузела :рилично марTиналну :озицију, су7ећи :о Jоме 7а су :ромене о7 из7ања 7о из7ања Gиле минималне, 7а су укључиване на самом крају
ра7а на новој верзији класификације (Jако је Gило и са DSM-5), и
7а нису у:оJреGљене вре7не 7еGаJе о :риро7и менJалноT :оремећаја које је сJручна заје7ница :ону7ила. Вејкфил7 је :исао
(Wakefield, 1993, 1999) о моTућносJи 7ефинисања менJалноT :оремећаја са еволуционисJичке :озиције, као „шJеJне 7исфункције”. Поново :осJаје акJуелна КанTијемова (G. Canguilhem) 7искусија о конце:Jу GолесJи (Méthot, 2013). ДруTи ауJори су ревиJализовали конце:J „и7еалних Jи:ова” или „:роJоJи:ова” (Ortigo, Bradley, & Westen, 2010; Zachar, 2008; Zachar, 2002), који :оJиче
још о7 Јас:ерса (Porter, 2013, сJр. 67.), и 7оJиче се филозофскоT
:иJања „:риро7них врсJа”. У сJвари, Ален Франсиз, 7ирекJор
ЧеJврJоT из7ања смаJра 7а је у:раво Jо оно шJо DSM ну7и: „7ескри:Jивне :роJоJи:ове”, а 7а ми за:раво и не знамо шJа су
„сJварни” :оремећаји; „ако, умесJо JоTа, :рихваJимо 7а је сваки
:оремећај само о:ис (не GолесJ), Jа7а комGиновани о:иси :осJају мо7уларни Gлокови за изTра7њу, који сваки за сеGе 7о7аје :рецизносJ и информацију” (Frances, 2013, сJр. 102). Али DSM-5 није
искорисJио ове конце:Jе 7а уна:ре7и 7ефиницију менJалноT
:оремећаја; :осре7ни ефекаJ ових 7еGаJа Gио је 7а је :орасло инJересовање за филозофска размаJрања у :сихијаJрији која Gи
нам :омоTла у конце:Jуализацији менJалних :оремећаја (Kendler, 2008; Parnas & Sass, 2008; Radden, 2004).
Је7ина :ромена у 7ефиницији у о7носу на DSM-III-R и DSM-IV,
је у увођењу „клинички значајноT :оремећаја (disturbance) у коTницији, реTулацији емоција и :онашања ин7иви7уе, који рефлекJује 7исфункцију у :сихолошком, Gиолошком или развојном
:роцесу који је у основи менJалноT функционисања” (American
Psychiatric Association, 2013, сJр. 20). Увођење :ојма 1исфункције је
значајно, јер се 7оживљава као с:ецификација5, али је мање јасно
ка7а се :о7врTне анализи: н:р. :о :иJању хомосексуалносJи –
5

316

У Jом смислу се намеће :аралела са 7ефиницијом менJалноT з1равља, из ИзвешJаја о менJалном з7рављу из 1999. Tо7ине, америчкоT О7ељења за з7равље и хумане служGе, T7е је менJално з7равље 7ефинисано као „за7овољавајуће извођење менJалних функција, у смислу мисли, рас:оложења и :онашања, које 7ово7и 7о :ро7укJивних акJивносJи, ис:уњавајућих о7носа
са 7руTима и с:осоGносJи :рилаTођавања на :ромену и :ревла7авања :оJешкоћа” (Sadock, 2005; U.S. Department of Health and Human Services, 1999).
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како се 7ефинише функција? Ако је у :иJању функција сексуалнос и, хомосексуалносJ се не може 7ефинисаJи као GолесJ, али
ако је у :иJању функција хе еросексуалнос и – он7а :оново Tле7амо на хомосексуалносJ као на 7исфункцију, Jј. на :оремећај. И
он7а 7олазимо 7о JоTа 7а је функција „Jелеолошки (или Gар конJексJуални) конце:J који, ка7а се корисJи нормаJивно, захJева
оGјашњење какве Gи околносJи JреGале или моTле GиJи ако сJвар
„функционише ис:равно“ (Kinghorn, 2013). Ово оGјашњење ће лако склизнуJи у вре7носни су7, Jј. неко нормаJивно :росуђивање
како шJа JреGа 7а изTле7а; заJим – ко о Jоме о7лучује, како се решава конфликJ између су:роJсJављених сJавова? Како је :оказала 7еGаJа о хомосексуалносJи, ком:ромисом је изGеTнуJа 7еJаљнија конфронJација, али нису разрешене ове Jеоријске 7илеме, Jако 7а „DSM 7ефиниција менJалноT :оремећаја не с:ашава
:сихијаJријску 7ијаTнозу о7 социо:олиJичке криJике и конJроверзе: за:раво, :ризивајући конце:J функције, они оJкривају
сJе:ен 7о коT је :сихијаJријска 7ијаTноза зависна о7 нормаJивних сJан7ар7а који су сами социјално у:иJни” (ibid.).
ИзTле7а 7а 7ефиниција GолесJи у DSM врши за:раво само :олиJичку функцију, :реко Jри јасна сJава (Kinghorn, 2013): :рви је
7а је 7исфункција (која је о7Tоворна за :оремећај) 7ео уну рашње рос ора ин1иви1уе шJо омоTућава „разликовање 7исци:лина менJалноT з7равља (:осеGно :сихијаJрије) о7 неме7ицинских 7исци:лина које Jакође циљају на личну :аJњу и социјална
о7сJу:ања” (Kinghorn, 2013, сJр. 54). Или 7руTим речима – за7ржава менJални :оремећај у 7омену ела. ДруTи и Jрећи сJав
Jичу се о7Gране о7 ранијих о:JужGи за злоу:оJреGу :сихијаJрије
и изражени су у неTаJивним 7ефиницијама: 7а :оремећај не може GиJи очекивани и социјално :рихваJљив о7Tовор на о7ређени 7оTађај (као шJо је JуTовање зGоT смрJи GлижњеT) или 7а не
може GиJи социјална 7евијанJносJ :о сеGи, Jј. 7а не Gу7е о7раз
конфликJа између ин7иви7уе и 7рушJва.
РАЗДВАЈАЊЕ „БОЛЕСНОГ” ОД „ЗДРАВОГ”
Основна :риме7Gа :сихосоцијалном :рисJу:у, и :сихоанализи,
Gила је 7а нису моTли 7овољно 7оGро 7а о7воје Gолесно :онашање о7 з7равоT. ПсихоаналиJичка Jеорија је :ромене у :онашању ви7ела у конJинууму, или 7имензионално, Jј. 7а свако о7
нас :осе7ује о7ређене каракJерисJике („:сихоJичносJ”, „неуроJичносJ”, „о:сесивносJ“, иJ7.), које Gи се Jек у ексJремима моTле
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:оказаJи као :аJолошке. Ка7а је у DSM-III усвојен каJеTоријални
:ринци:, Jо је 7оживљено као велики ус:ех: „са DSM-III [...] :сихијаJри су са7а имали :сихијаJријске 7ијаTнозе које су :ону7иле
јасне Tранице за најважније :сихијаJријске GолесJи са 7ихоJомијама :ре неTо 7имензијама које су замаTљивале Tранице између нормалноT и ненормалноT” (North & Yutzy, 2010, сJр. 4).
Иако је увођење каJеTоријалноT :рисJу:а хваљено као револуционаран корак, сва 7оса7ашња исJраживања нису моTла 7а :окажу 7а :осJоји квалиJаJивна разлика између „нормалноT” и „GолесноT”, а ако се и ус:осJави нека Gиолошка :равилносJ, она је
увек :рисуJна :ре на нивоу „7имензије” неTо „каJеTорије”. Ово
се :онавља и као налаз у 7исJриGуцији о7ређених црJа (н:р. мерених :сихолошким JесJовима), и као „чвршћи” налаз који 7олази из TенеJских сJу7ија6. У сваком случају не можемо наћи је7ан Gолесни су:сJраJ (Tен, молекул или сл.), неTо условно речену
:озицију свакоT о7 нас на некој о7 ком:лексних црJа.
У ра7у на DSM-5, велика :ажња је :освећена у:раво 7имензионалном мо7елу, у коме се :ракJично о7усJаје о7 „сушJинске разлике између нормалносJи и :аJолоTије”: и7еја 7а о7ређени менJални :оремећај :ре7сJавља с:ецифичну Jачку у конJинууму
неке сложене црJе, са7а је :реузеJ из неуронаука и TенеJике.
У :окушају 7а се 7ође 7о „:ромене :ара7иTме”, 7имензионалносJ је Gила основни ослонац, ма7а и „неоGичан изGор [...] :ошJо
схваJање менJалних :оремећаја на конJинууму :ре7сJавља
:овраJак :рема :сихоаналиJичкој Jра7ицији за чије унишJење
је :рофесија :оJрошила 7еценије” (Whooley & Horwitz, 2013,
сJр. 82) – само шJо је са7а 7имензионалносJ конци:ирана на
кванJиJаJивни начин, Jј. мерена је скалама са кванJификујућим
вре7носJима за сваку мерену варијаGлу. ПроGлем је насJао ка7а
су криJичари :роцеса указали 7а скале никако нису моTле GиJи
:роверене и уна:ређене 7а Gи Gили сиTурни 7а сJварно мере оно
шJо се за њих каже. Коначно је, Tо7ину 7ана :ре оGјављивања,
Ску:шJина АПА изTласала „не:оверење” 7имензијалном :рисJу:у, Jј. о7лучила је 7а се инсJруменJи за мерење 7имензија
6
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Ти:ични :ример су :окушаји 7а се 7ефинише TенеJски корелаJ за схизофренију – ка7а се о7усJало о7 је7носJавноT (Мен7елијанскоT) наслеђивања,
и :ошло за конце:Jом мулJифакJоријалноT, :олиTенскоT наслеђивања
којима се оGјашњавају ком:лексне каракJерисJике, 7а Gи се 7ошло уGрзо 7о
и7еје о инJеракцији како Tена и околине Jако и Tена и локуса 7руTих Tена
између сеGе, шJо се са7а оGјашњава конце:Jом „е:исJазе”.
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сим:Jома :омере у а:ен7икс DSM-5 као :ре7меJ за :роучавање у
Gу7ућносJи (American Psychiatric Association, 2013, str. 733).
Али инсисJирање на 7ефинисању „GолесноT” имало је за :осле7ицу са7а веома криJикован :роцес „ме7икализације” менJалних :оремећаја. Је7на о7 7ефиниција ме7икализацију оGјашњава као „:роцес којим љу7ски :роGлеми :очињу 7а се 7ефинишу и лече као ме7ицински :роGлеми” (Paris, 2013), коју „ме7ицинско-ин7усJријски ком:лекс у менJалном з7рављу” :осJавља
као ехнолошки ро лем, „који се може решиJи развојем комерцијалних :роизво7а и њиховом :ро7ајом :рофесионалцима и
јавносJи у ви7у Jера:ије или решења” (ibid., сJр. 25). Ме7икализација није :роGлем само у :сихијаJрији; социјални консJрукJивисJи је ви7е као :осле7ицу моћи ме7ицинскоT знања 7а функционише као инсJиJуција социјалне конJроле. Ме7ицина Jо :осJиже „:рисвајањем екс:ерJизе о оним :о7ручјима живоJа која
:реJхо7но нису смаJрана ме7ицинским сJварима, :о7ручјима
као шJо су сJарење, рађање, :ијење алкохола и :онашање 7еце”
(Nettleton, 2006). Развој JехнолоTије оснажује овај :роцес а њеTов
коначни исхо7 је умножавање ме7ицинских каJеTорија. Ову
Jрансформацију љу7скоT Gола у нешJо шJо је названо Gолешћу (а
усле7 :рофесионалних, економских или :олиJичких факJора),
о:исивали су мноTи ауJори 7о 7анас (Horwitz & Wakefield, 2007,
2012); али она се мора саTле7аваJи у конJексJу :ринци:а на којима је DSM :осJављен – 7а Gи изашао у сусреJ Gиолошкој :ара7иTми.
Уочена, :оJенцијално веома шJеJна, и чесJо криJикована :осле7ица „реме7икализације” је моTућносJ 7а се нормалне варијације у суGјекJивним осећањима, :онашању или социјалном
функционисању, :ре:ознају као :аJолошки енJиJеJи (Horwitz &
Wakefield, 2007, 2012). У:а7љиву криJику исказало је БриJанско
:сихолошко 7рушJво (British Psychological Society, 2011): „ДрушJво је заGринуJо 7а су клијенJи и јавносJ неTаJивно :оTођени
насJављеном и сJалном ме7икализацијом њихових нормалних
о7Tовора на њихова искусJва; о7Tовора који су не7восмислено
имали узнемирујуће :осле7ице које су захJевале :омажуће о7Tоворе, али које не рефлекJују GолесJи колико нормалне ин7иви7уалне варијације. Фраза „by the continued and continuous
medicalisation” се у JексJу :онавља 37 :уJа! Крајња :осле7ица ме7икализације је за:ажена „е:и7емија” о7ређених DSM :оремећаја, коју није Gило моTуће оGјасниJи 7руTачије неTо као арJефакJ :оTрешно :осJављених 7ијаTносJичких криJеријума. НајВЛАДИМИР М. ЈОВИЋ
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у:а7љивији :ример је „велика 7е:ресивна е:изо7а”, која :о
својим криJеријумима може 7а укључује и уоGичајене :риро7не
варијације рас:оложења, :а се у е:и7емиолошким исJраживањима налази 7а и 7о оловине о ш е о улације може 7а ис:уњава криJеријуме за велику 7е:ресију у неком JренуJку у живоJу, а око 11% о7раслих у САД су на Jера:ији анJи7е:ресивима.
Слично је и са анксиозним :оремећајима, Gи:оларним :оремећајем7. Слично је и са :оремећајем 7ефициJа :ажње и хи:еракJивносJи (attention-deficit hyperactivity disorder - ADHD), ко7 коTа
је заGележена „7ијаTносJичка е:и7емија”, са :осле7ичном масовном а7минисJрацијом сJимуланса РиJалина (меJилфени7аJ) и ко7 :ре7школске 7еце, између 7ве и чеJири Tо7ине (Zito et
al., 2000), заје7но са анJи7е:ресивима и анJи:сихоJицима. И у
случају ауJизма, конце:J „ауJисJичноT с:екJра” је 7ефинисан
широко и излази из класичноT клиничкоT о:иса, шJо је 7овело 7о
високих сJо:а :реваленције (и 7о 4%). У сваком о7 ових „е:и7емија” :ре:ознаје се међуиTра комиJеJа за DSM, „велике фарме”
и вла7иних аTенција које о7ређују финансирање лечења (Sadler,
2013).
МЕНТАЛНИ ПОРЕМЕЋАЈИ СУ ПОСЛЕДИЦА ПАТОЛОШКОГ ПРОЦЕСА У СТРУКТУРИ
И ФУНКЦИОНИСАЊУ МОЗГА
Конце:J који је им:лициJно :рихваћен :ре7сJавља „реализам
GолесJи” (Kendell & Jablensky, 2003), Jј. :оремећај се ви7и као
„оGјекJивно 7емонсJраGилни о7мак о7 а7а:JивноT GиолошкоT
функционисања” – шJо у крајњој консеквенци значи 7а су они
:осле7ица :аJолошкоT :роцеса у сJрукJури и функционисању
мозTа. Ово им:лицира Jакође и 1ирек ну везу између :аJолошкоT
:роцеса (:ромена на мозTу), клиничке слике (сим:Jома и знакова GолесJи) и :риро7ноT Jока и исхо7а GолесJи. У крајњем исхо7у, Gиолошка :сихијаJрија Jражи оGјашњење на нивоу Gиохемијских закона, шJо је најGоље :ре7сJављено у реченици „за сваку уврнуJу мисао :осJоји уврнуJи молекул”8. Овај :ринци:, уколико је :ојмове и законе је7не Jеорије моTуће оGјасниJи :ојмо7
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Ка7а су „клиничари охраGрени” 7а Gрзе :ромене рас:оложења схваJе као
кључну о7ре7ницу 7ошло се 7о :о7аJка 7а чак 40% свих :ацијенаJа лечених
амGуланJно :аJе о7 овоT :оремећаја; Хили је 7ао изврсJан :риказ развоја
ове „е:и7емије” (Healy, 2008).
ЕнTл.: “For every twisted thought there is a twisted molecule”, Ралф Жерар7 (Ralph
Gerard) :рема ШорJеру (E. Shorter, 2009).
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вима и законима 7руTе (ре7укујуће) Jеорије (:сихолошко се
оGјашњава Gиолошким, орTанско – неорTанским), сам :о сеGи не
мора 7а Gу7е неTаJиван (Thornton, 2004). Он :ре7сJавља не само
жељу 7а се заувек раскрсJи са виJализмом, с:ириJуализмом, и
7руTим сличним :ре7научним конце:Jуализацијама, неTо и
Jен7енцију насJалу :очеJком 7ва7есеJоT века 7а се све :осJојеће
науке унификују :о7 исJим законима. Оно шJо :ре7сJавља :роGлем је лош ре7укционизам, који свођењем за:раво унишJава
:оJенJносJ оGјашњења, као шJо је и7еја 7а се с:екJар љу7ских
реакција сврсJаних :о7 :ојмом „7е:ресија” све7е на Gиохемијски меJаGолизам сероJонина у мозTу и 7а се каузално лечење
с:рово7и аTенсима који мо7ификују Jај меJаGолизам.
Да Gи Jвр7или 7а :осJоји јасно уJврђена веза између :аJофизиолошкоT корелаJа и клиничке слике GолесJи, налаз на мозTу
мора GиJи с:ецифичан – не7восмислен и конзисJенJан (7а се :онавља у већини случајева GолесJи), у корелацији са клиничком
сликом (шJо је веће ошJећење Jежа је клиничка слика), као и 7а
су :ре:ознаJи :аJоTенеJски механизми, који Gар на „разумном
нивоу”, оGјашњавају клиничку слику. Поређење између Алцхајмерове GолесJи и схизофреније је у Jом смислу илусJраJивно
(Harrison & Weinberger, 2004): у :рвом случају :осJоји не7восмислена, мерљива неуро:аJолоTија, која корелира са Jежином
клиничке слике, :ознаJи су значајни елеменJи TенеJске архиJекJуре (уJврђена је муJација Tена који уJичу на меJаGолизам
GеJа- амилои7а), као и кључни неурохемијски 7ефициJ (у холинерTичкој Jрансмисији), шJо је све 7овело 7о на:реJка у фармакоJера:ији. У случају схизофреније – „неуро:аJолошки налази
су конJроверзни и нису 7ијаTносJички значајни; локуси и Tени
се Jешко и7енJификују и ре:ликују” (ibid), шJо он7а оGјашњава
релаJивни засJој у развоју а7екваJне Jера:ије и не7осJаJак нових еJиолошких хи:оJеза. И :риJом JреGа наTласиJи 7а ов7е Tоворимо о најозGиљнијем менJалном :оремећају са усJановљеном конJриGуцијом TенеJских факJора у еJио:аJоTенези, не о
великом Gроју из7војених каJеTорија које :окривају анксиозне,
сомаJоформне, афекJивне и 7руTе :оремећаје које су :сихоаналиJичари звали неуроJским.9
На :рви :оTле7 изјава 7а менJални :оремећаји :ре7сJављају
:осле7ицу :аJолошких :ромена у мозTу не звучи сувише у7аљено о7 н:р. изјаве 7а су сви менJални :роцеси :осле7ица функционисања неурона. Тако се узрок менJалних :оремећаја лоцира
или у неурофизиолоTију (н:р. 7исGаланс у меJаGолизму неуроВЛАДИМИР М. ЈОВИЋ
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JрансмиJера), или у неуро:аJолоTију (о7сJу:ања у Tрађи :оје7иних 7елова мозTа), а :оро7ична аTреTација менJалних :оремећаја :окренула је исJраживања TенеJских маркера ко7 менJално оGолелих. Иако су Jа исJраживања, свакако, 7овела 7о великоT на:реJка у разумевању функционисања мозTа, нису 7овела 7о ус:осJављања :оуз7ане 1ирек не везе између клиничке слике
и а офизиоло ије. Оно шJо је :ара7оксално у им:лициJном ме7ицинском мо7елу на ком се заснива DSM јесJе 7а се, за разлику
о7 7руTих Tрана ме7ицине, 7ијаTноза не :осJавља на основу с:ецифичноT узрока GолесJи (н:р. у инфекJивним GолесJима), с:ецифичних :ромена Jкива (н:р. онколоTија), или :аJоTенеJских
механизама (н:р. ауJоимуне GолесJи), неTо на основу :онашања
:ацијенаJа (Tовора и акције), који се 7ефинишу као клиничка
слика Jј. као сим оми и знаци :оремећаја. Сим:Jоми и знаци
менJалних :оремећаја су основна је7иница анализе и њихове
међусоGне комGинације, у оGлику син7рома и :оремећаја, :ре7сJављају :ресу7ан факJор у о7ређивању нозолошких енJиJеJа у
DSM-у, са :реJ:осJавком 7а Gи Jа с:ецифична клиничка слика
JреGало 7а Gу7е у корелацији са о7ређеном неуро:аJолошком
:роменом, Jј. 7а Gу7е ин7икаJор :ромене Jкива. Тако имамо ме7ицински мо7ел као им:лициJни мо7ел а о7сJу:ање о7 њеTа у
основној :реJ:осJавци.
У :ерио7у ка7а су конци:ирана о:шJа начела Gиолошке :сихијаJрије (се7ам7есеJих Tо7ина 7ва7есеJоT века), веровало се 7а
ће овај :рвоGиJни :ара7окс – :реJ:осJављени Gиолошки еJио:аJоTенеJски механизми а син7ромаJска основа нозолоTије – Gрзо
7а се :ромени; веровало се 7а ће 7оGро 7ефинисани криJеријуми
за 7ијаTнозу во7иJи ка :ре:ознавању :аJоTенеJских механизама, 7а велике менJалне :оремећаје о7ређује је7ан или свеTа неколико Tена, 7а су они јасно о7војени клинички енJиJеJи који
:оказују каракJерисJике „GолесJи” онако како су 7ефинисане у
9
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Термин „неуроза” није ниT7е наве7ен у DSM-IV, након шJо је Gио :ре7меJ
с:ора око креације DSM-III 1980. Tо7ине. Пре7се7авајући комиJеJа за DSMIII, С:ицер је зGоT својих изразиJо анJаTонисJичких сJавова :рема :сихоанализи :окушавао 7а на све начине изGаци Jај Jермин из класификације,
:ошJо Tа је :овезивао са :сихоаналиJичким конце:Jом несвесних механизама. ПсихоаналиJичка заје7ница се Jоме ус:роJивила и :осJојала је моTућносJ 7а DSM-III не :рође Ску:шJину Америчке :сихијаJријске асоцијације, :а се укључило и њено руково7сJво: „након месеци оTорчене 7еGаJе,
С:ицер и :сихоаналиJичари су Gили у моTућносJи 7а :осJиTну ком:ромис:
реч „неуроза” је за7ржана у 7искреJним наво7ницима у Jри о7 чеJири
кључне каJеTорије” (Spiegel, 2005).
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Gиоме7ицинском мо7елу – је7инсJвен узрок, хомоTена клиничка слика, е:и7емиолошке каракJерисJике (н:р. аTреTација у :оро7ицама), :риро7ни Jок GолесJи и :роTноза. Након више 7еценија, већина ових :реJ:осJавки је морала GиJи :оGијена. ДруTачије речено: „није7ан менJални :оремеćај није :овезан са конзисJенJним Gиолошким маркерима, Gило из неурохемије или из
:о7аJака из имиџинTа. Ово указује 7а је :сихо:аJолоTија :ревише сложена 7а се лако класификује, Gило у различиJе каJеTорије,
или у широким с:екJрима. На :ример, чињеница 7а :сихофармаколошки аTенси мењају хемију мозTа не 7оказује 7а су 7ушевни :оремећаји изазвани „хемијском неравноJежом”. Слично,
чињеница 7а су менJални :оремећаји :овезани са :роменама у
мож7аној функцији које се моTу мериJи имиџинTом, не 7оказује
7а су :ромене у акJивносJи нервних кола узрок GолесJи” (Paris,
2013, сJр. 40).
Нико (:а ни Фрој7 у своје време) није о7Gацивао и7еју 7а ће се
је1ном :ронаћи :аJофизиолошка основа менJалних :оремећаја.
Оно шJо међуJим мора 7а се о7Gаци јесу „е:охална оJкрића” с ецифичне е иоло ије, каква су Gила моTућа у 7евеJнаесJом веку, као
у случају инфекJивних GолесJи а у :сихијаJрији у случају :ре:ознавања еJиолоTије :роTресивне :арализе. УмесJо и7еолоTије
и сензационализма, :оJреGно је сJр:љење и :ромена :рисJу:а:
„Мало је вероваJно 7а су велика као – с:ирохеJа оGјашњења осJала 7а Gу7у оJкривена за велике :сихијаJријске :оремећаје. Ловили смо велика, је7носJавна неуро:аJолошка оGјашњења за :сихијаJријске :оремећаје и нисмо их нашли. Ловили смо велика,
је7носJавна неурохемијска оGјашњења за :сихијаJријске :оремећаје и нисмо их нашли. Ловили смо велика, је7носJавна TенеJска оGјашњења за :сихијаJријске :оремећаје и нисмо их нашли”
(Kendler, 2005). И, наравно, у сваки мулJифакJоријални еJио:аJоTенеJски мо7ел мораће GиJи укључене и :сихосоцијалне варијаGле, чији уJицај је не7восмислен; је7носJавније речено,
:ре7меJ изучавања :сихо:аJолоTије неће GиJи Jело, неTо човек.
Ов7е JреGа с:оменуJи још је7ан :ара7окс: ако и ка7а се и ус:осJави неуро:аJолошка основа некоT :оремећаја, који је раније
смаJран :сихијаJријским, он се оGично :ремешJао у 7руTе Tране
ме7ицине, као шJо је Jо Gио случај са :роTресивном :арализом
(неуросифилисом), мулJи:лом склерозом или, у :осле7ње време, са РеJовим (Rett) син7ромом, који је изосJављен из DSM-5; ис:осJавља се (изузимајући случај 7еменција) 7а је :сихијаJрија и
ВЛАДИМИР М. ЈОВИЋ

323

ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIV (1)/2014
7аље месJо за класификовање :оремећаја не озна е еJио:аJоTенезе.
МЕНТАЛНИ ПОРЕМЕЋАЈИ СУ ДЕФИНИСАНИ ПРЕКО СИНДРОМА А ОНИ ИМАЈУ
ПРЕТПОСТАВЉЕНУ СПЕЦИФИЧНУ ЕТИОЛОГИЈУ
Горе :оменуJи :ара7окс – 7а је у основи DSM-а Gиоме7ицински
мо7ел а 7а се класификација о7вија на основу онашања – JреGа
7о7аJно расвеJлиJи. МенJални :оремећаји су 7ефинисани :ре:ознавањем оGразаца :овезивања суGјекJивних JеTоGа (сим:Jоми) и оGјекJивних :ромена у :онашању, мишљењу или Tовору
(знаци), који се смаJрају :аJолошким. Ови класJери сим:Jома и
знакова називају се син7ромима и нозолошким енJиJеJима, Jј.
GолесJима. Поново :рема аналоTији са осJаJком ме7ицине, Jермин „син7ром” Gи JреGао 7а указује на сим:Jоме и знаке који се
:ојављују заје7но, јер :ри:а7ају исJом :аJолошком :роцесу – Jј.
имају 7ијаTносJички значај. У ме7ицини се Jај Jермин корисJи
ка7а еJио:аJоTенеза није с:ецифична (н:р. „инфекJивни син7ром”) или ка7а није у :оJ:уносJи у:ознаJа (н:р. Паркинсонов
син7ром), али ни Jо није :равило: Даунов син7ром је :ример.
У ака7емској :сихијаJрији и у DSM-у :ошло се о7 :реJ:осJавке
7а ће сим:Jоми и знаци који се јављају заје7но, Jј. син7роми, 7аљим исJраживањима во7иJи ка ус:осJављању јасне еJио:аJоTенезе Jј. ус:осJављању јасних оGриса GолесJи. Ка7а су син7роми
7ефинисани, еJио:аJоTенеза Gило коT менJалноT :оремећаја –
искључујући 7еменције – још увек није :ре:ознаJа „на разумном
нивоу”; оGиље хи:оJеза које нам ну7и Gиолошка :сихијаJрија
немају вре7носJ усJановљеноT еJиолошкоT механизма. Је7на о7
:реJ:осJавки ме7ицинске :сихо:аJолоTије јесJе 7а ће временом GиJи моTуће 7оћи 7о оGјекJивних JесJова (лаGораJоријских,
:аJоанаJомских, :сихолошких, иJ7.) којима ће о7ређена 7ијаTноза GиJи :оJврђена, али ни 7о са7а „не :осJоје оGјекJивни JесJови који моTу 7а :оJвр7е или :оGију њихово :рисусJво” (Farmer, McGuffin, & Williams, 2002, сJр. 2), о7носно „осим IQ JесJова за
7ијаTносJиковање менJалне реJар7ације и :олисомноTрафије за
7ијаTносJиковање :оремећаја с:авања (:олисомноTрафија је неоGјашњиво искључена из сеJова криJеријума у DSM-IV-TR)”
(Hyman, 2003).
Али оно шJо се 7есило јесJе 7а је осJала :ре7сJава 7а се син7ром :осмаJра као GолесJ; н:р. „7е:ресивни син7ром”, који је
:рисуJан у различиJим врсJама :оремећаја а :ре:ознаје се као
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„велика 7е:ресија” и Jиме му се 7аје сJаJус :аJолошкоT енJиJеJа. Ово је чињеница о7 које су :окушали 7а се оTра7е и ауJори
DSM: још о7 DSM-III сJоји у:озорење 7а „У DSM-III не :осJоји
:реJ:осJавка 7а је сваки менJални :оремећај 7искреJни енJиJеJ са ошJрим Tраницама (7исконJинуиJеJом) између њеTа и
7руTих менJалних :оремећаја као и између њеTа и не-менJалноT-:оремећаја (No Mental Disorder)” (American Psychiatric Association, 1980, сJр. 6), а Jо је Jвр7ња која се :онављала и у наре7ним
из7ањима. У DSM-5 је уGлажена кроз :ојашњења врсJа вали7аJора и 7о7аJну Jвр7њу 7а „7осJу:ни 7окази :оказују 7а… ови вали7аJори :рескачу :осJојеће 7ијаTносJичке Tранице али имају Jен7енцију 7а конTреTирају у већим учесJалосJима унуJар и :реко
сусе7них Tру:а DSM-5 :оTлавља” (American Psychiatric Association, 2013, сJр. 20). У :ракси изTле7а 7а се занемарује чињеница
7а су „7ијаTносJичке каJеTорије је7носJавно конце:Jи [и умесJо
JоTа] ка7а се 7ијаTносJички конце:J као шJо је схизофренија је7ном уђе у о:шJу у:оJреGу :осJоји Jен7енција 7а :осJану о:ре7мећени – љу7и олако :реJ:осJаве 7а је Jо нека врсJа енJиJеJа
који се може :ризваJи 7а оGјасни :ацијенJове сим:Jоме а чија
вали7носJ не мора GиJи 7овођена у :иJање” (Jablensky, 2005).
После7ица овоT низа међусоGно :овезаних 7оTађаја јесJе 7а је
син7ромски :рисJу: 7овео 7а класификације засноване на сумњивим :ринци:има; „у осJаJку ме7ицине Jо Gи Gило еквиваленJно сJварању 7ијаTносJичкоT сисJема заснованоT на :риро7и Gола у Tру7има или квалиJеJу Tрознице” (Insel, 2013).
Син7ромска нозолоTија је за:раво :осле7ица чињенице 7а су
као „је7инице анализе” у :сихо:аJолоTији 7ефинисани сеTменJи :онашања, Jј. искази или акције :ацијенаJа. Такве је7инице
анализе су се :оказале не:оуз7анима јер сим:Jоми и знакови
нису увек „:аJолошки” неTо су и 7ео свако7невноT искусJва, :а
их је :рема Jоме моTуће :ре:ознаJи и у 7еловима :о:улације
који не Gи морали 7а се о7ре7е као „Gолесни”. СJоTа се :риро7но
указала :оJреGа за Jим 7а се :ронађу 7руTе, :оуз7аније „је7инице анализе”; је7ан :ример се може наћи у најављеном „Research
Domain Criteria Project” (RDoC), НационалноT инсJиJуJа за менJално з7равље (Insel et al., 2010). Пре7виђено је 7а у овим криJеријумима учесJвују и „чврсJе” је7инице анализе – као класе варијаGли које ће се корисJиJи за ис:иJивање 7омена или консJрукаJа,
учесJвоваће и Tени, молекуле, ћелије, неурална кола, физиолошки :арамеJри (н:р. корJизол, фреквенција срца, рефлекс Jрзања), :а Jек он7а – :онашање и мере засноване на само:роцени
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(н:р. :сихолошки у:иJници), а 7а цео сисJем Gу7е „аTносJичан
:рема са7ашњим каJеTоријама :оремећаја”, Jј. неће се ослањаJи
на DSM. О7ређени ауJори (Smith & Combs, 2010) заTоварају „7еаTреTацију сим:Jома” у DSM, Jј. о7усJајање о7 син7рома и :овраJак на конце:Jе који :оказују ем:иријску хомоTеносJ, Jј. и7енJификацију и ослањање на :оје7иначне с:ецифичне и хомоTене
7имензије унуJар мулJи7имензионалних син7рома; н:р. ка7а је
сJаJисJичким :уJем „7еконсJруисана” схизофренија, Jј. ка7а
није анализирана као син7ром неTо на нивоу сим:Jома, :оказало се 7а се факJорском анализом сим:Jоми разврсJавају на више
факJора који не корелирају високо и изTле7а 7а су им у основи
различиJи :аJолошки :роцеси (шJо је Gлиже Блојлеровом схваJању „Tру:е схизофренија”). То Gи Tоворило 7а „:осJаје јасно 7а
су 7имензије схизофреније, а не свеуку:на 7ијаTноза, :рави оGјекаJ JеоријскоT ис:иJивања” (Smith & Combs, 2010). Уколико се
:окаже 7а су ове 7имензије начин 7а се Gихејвиорални сим:Jоми :овежу у сJаGилније феноJи:ове са јасном TенеJском везом
(Jј. 7а се :окаже 7о:ринос насле7ноT факJора), :риGлижићемо се
и7еалу 7ефинисања ен1офено и ова у :сихо:аJолоTији. У међувремену се Jраже и 7руTи начини 7а се 7ође 7о сJаGилнијих је7иница анализе; :сихоаналиJичари већ 7уже време Jраже начин
7а се у конце:Jуалну анализу уве7у и 7инамске варијаGле. Је7ан
:ример је ОПД сисJем (Operationalized Psychodynamic Diagnosis), који
је развијен у Немачкој, и који укључује и 7имензије као шJо су
искусJво GолесJи и :реJ:осJавке за лечење, инJер:ерсоналне
релације, :сихо7инамски конфликJи и :сихолошка сJрукJура –
:а Jек он7а син7ромску анализу :рема МКБ-10 (Kessler, Stasch, &
Cierpka, 2013).
УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Прошло је више о7 Jри7есеJ Tо7ина између оGјављивања ТрећеT
и ПеJоT из7ања америчке класификација менJалних :оремећаја,
а основна :ара7иTма је осJала исJа или је незнаJно измењена. У
међувремену се 7есила екс:лозија исJраживања у овој оGласJи,
али као 7а су нека о7 основних :иJања – која су 7еловала „заJворена” ка7а је изашло Треће из7ање – осJала „оJворена” након ПеJоT: :иJање разликовања „GолесноT” о7 „з7равоT” које је изTле7ало решено 1980. Tо7ине, као и о:шJа 7ефиниција менJалноT :оремећаја и 7аље су оJворени. Враћање у Gиоме7ицински мо7ел
није :омоTло 7а се нађу решења еJио:аJоTенезе како је зами326
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шљено :ре Jри7есеJ Tо7ина – 7ефинисање син7рома није омоTућило њихово :оуз7ано :овезивање са неурофизиолошким и TенеJским механизмима. Све Jо је :окренуло Gројне криJике, ревизије и нове :ре7лоTе – о7 чеTа :сихијаJрија може само 7а :рофиJира.
ПосмаJрајући развој DSM-овоT, 7ескри:JивноT, син7ромаJскоT сисJема, и уо:шJе развој :ара7иTме која се намеJнула као
7оминанJна у акJуелној ака7емској :сихијаJрији, :осJавља се
:иJање – како се Jо 7есило? У :ри:ремању DSM-5 :ојавио се значајан Gрој :уGликација које су :окушавале 7а о7Tоворе на ова Jеоријска :иJања, шJо се није 7ешавало у :реJхо7ним ревизијама
– :ре свеTа заJо шJо се у:орно :онављало 7а је класификација заснована на „аJеореJском” :ринци:у. Са7а се за:раво :осре7но
:ризнаје 7а су „мноTе конJроверзе класификације менJалних
:оремећаја засноване на изGору различиJих Jеоријских мо7ела
и 7а је JренуJна криза DSM-а у вези са :ара7иTмаJичним аномалијама које су нус-:роизво7 начина на који је сисJем сам орTанизован” (Aragona, 2013). У фокусу анализе су основне :реJ:осJавке
на којима се заснивао DSM-III, а Jо су ус:осJављање о ерационализованих кри еријума који су 7ефинисани на „а еоре ском” ринци у и њиховим :роверавањима на великим узорцима ис:иJаника, шJо се звало номо е ским рис у ом, који је заменио и1ио рафски рис у и и1иосинкра ске кри еријуме. Сваки о7 ових :ојмова, који се заје7но моTу смаJраJи ме о1олошким ос у ком у
креирању сисJема, вре7и :ро7искуJоваJи.
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SUMMARY

OPEN ISSUES IN PSYCHIATRIC NOSOLOGY: A CONCEPTUAL FRAMEWORK
OF THE AMERICAN CLASSIFICATION OF MENTAL DISORDERS (DSM)
New, Fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM -5) , was published In May 2013, by the American
Psychiatric Association, which was expected to bring a new paradigm
shift in the understanding of mental disorders. This document in its
main preassumptions did not depart significantly from the Third edition in 1980. The aim of this paper is to provide an overview of the
conceptual framework of this classification, oelements of which could
be enlisted as following: mental disorders are conceptualized as a diseases by the biomedical model , and as such they are clearly separated from the "healthy" mental functioning; they are the consequence
of a pathological processes in the structure and functioning of the
brain, and manifested by clusters of symptoms and signs of disease
which are assumed to have a specific etiology. This paper provides an
overview of the current discussions and criticism of this paradigm
that is currently dominant in academic psychiatry .
KEY WORDS: DSM-5, mental disorders, psychiatric nozology, biomedical model.
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