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Borderline personality disorder is defined as a serious disruption of the regulation of affect,
deficits in social relations and behavioral dysregulation. The concept of emotional control
is an interdisciplinary issue in psychopathology that has received numerous studies, both
empirical and experimental. In parallel, the correct social relationships are partly a reflection
of the ability to recognize emotions as their own and other people. The article collected
information on the processes of emotional and personal interaction with people who are
emotionally unstable (borderline personality type).
The text analyzed various scientific publications relating to the following descriptors:
borderline disorder, affect, emotion, emotional control, emotional awareness, emotional
acceptance, social behavior, social exclusion, trust, loyalty. The main clinical features of
patients with personality disorders (borderline) are irregularities in the mechanisms of
emotional control and the defect in the course of social relations. The genesis of such
disorders can be both genetic as well as environmental, affecting already at the stage of
prenatal development. Diagnosis of these disorders is difficult, because the symptoms of
borderline personality may overlap with other psychiatric disorders.

Wstęp
Pojęcie „zaburzenia osobowości z pogranicza” zostało
opisane pod koniec XIX wieku (1). Wówczas po raz pierwszy
użyto sformułowania „borderline insanity” (2). Od czasu
wprowadzenia terminu „borderline” do nazewnictwa psychopatologii przez Sterna (3), określenie to odnosiło się
do dolegliwości psychicznych pacjentów, których sposób
funkcjonowania nie mógł być zaklasyfikowany według
obowiązujących wówczas kryteriów diagnostycznych jako
choroba psychotyczna lub nerwica. Obecnie funkcjonująca terminologia diagnostyczna wskazuje, że osobowość
borderline dotyczy pacjentów wykazujących zachwianą
równowagę emocjonalną, niesprawną kontrolę impulsów,
labilność interpersonalną oraz niestabilność obrazu własnej osoby (4). Diagnoza różnicowa powinna uwzględniać
szerokie spektrum zaburzeń psychicznych, szczególnie zaś
schizofrenii, zaburzeń afektywnych, nadużywania substancji
psychoaktywnych oraz zaburzeń lękowych (5).
Współcześnie, zaburzenia osobowości typu borderline są
diagnozowane częściej niż miałoby to miejsce w porównaniu
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z latami wcześniejszymi. Szacuje się, że w ogólnej populacji
zaburzenia osobowości z pogranicza występują z częstością
do 5,9% (3). W grupie pacjentów leczonych z powodów
psychiatrycznych, współwystępowanie osobowości typu
borderline może dotyczyć nawet 30% chorych (6). Nadal
jednak brak rzetelnych badań epidemiologicznych, zaś
aktualne wskaźniki pochodzą z badań retrospektywnych,
nierzadko niewychwytujących objawów prodromalnych.
Choroba częściej dotyka osób poniżej 30. roku życia ze
środowisk o niskim statusie społecznym, rozwiedzionych
lub w separacji. Diagnoza częściej dotyczy kobiet (7), co
może wynikać z odmiennych względem mężczyzn wzorców
społecznych oraz kulturowych (8).

Obraz kliniczny
Obecnie, osobowość z pogranicza przynależy nozologicznie do grupy zaburzeń osobowości (4). Psychologiczne
wykładniki zaburzeń obejmują odmienny od normy kulturowej charakter zasobów wewnętrznych, tj. przewlekłe
i niezmienne nieprawidłowe wzorce zachowań i przeżyć
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wewnętrznych, które prowadzą do psychicznej niepełnosprawności (9). Trudności osobowościowe zmierzające do
borderline rozpoczynają się w okresie dojrzewania, szczyt
rozpoznawalności przypada na 25. rok życia. Wraz z wiekiem
maleje liczba zdiagnozowanych przypadków, co wskazuje
na większą stabilność emocjonalną i behawioralną u dojrzałych osób.
Pacjenci z osobowością z pogranicza często zdają sobie
sprawę z kruchości swojej tożsamości. Objawy obejmują
wyraźną ambiwalencję w licznych obszarach funkcjonowania. Częste są u nich gwałtowne zmiany nastrojów, mocno
zarysowana skłonność do negatywnego afektu. Postrzeganie
„self” nacechowane jest zarówno afirmacją, jak i dewaluacją. Ogromne są deficyty w relacjach interpersonalnych
przejawiające się jako: nieumiejętność nawiązania dialogu
i współpracy, nieprzerwana krytyka i obwinianie innych oraz
techniki bezuczuciowej manipulacji. Globalnie, wyraźna
jest emocjonalna i społeczna chaotyczność życia, do której
ukojenia dążą, podejmując akty autodestrukcji. Należą tu
początkowo agresja werbalna, zaś finalnie nieumiejętność
poradzenia sobie z negatywnymi emocjami prowadzi do
samookaleczeń i prób samobójczych (10).

Regulacja emocji
Zaburzenia osobowości z pogranicza charakteryzują
się wyraźnie jako nieadaptacyjne sposoby kontroli emocji.
Kontrola emocji jest w literaturze przedmiotu różnie definiowana. Fletcher i wsp. (11) podają, że definicja ta jest
prawidłowa i obowiązująca, niemniej kontrola emocji jest
konstruktem wielowymiarowym. Jak wskazują Gratz i Roemer (12), w kontroli emocji ważne są nie tylko monitorowanie i ocena oraz modyfikacja afektywnego doświadczenia,
ale również świadomość i rozumienie tych procesów. W ujęciu podstawowym równowaga w mechanizmach kontroli
emocji wyrażona jest jako deprecjonowanie negatywnych
i wzmacnianie pozytywnych emocji (13).
Jednocześnie, istnieją liczne definicje opisujące niestabilność emocjonalną. Według „Diagnostyczno-Statystycznego Podręcznika Zaburzeń Psychiatrycznych” DSM V („The
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”)
labilność emocjonalna charakteryzowana jest jako permanentne zmiany nastroju i brak stabilnych doświadczeń
emocjonalnych (4). Wcześniejszy, szerszy opis został zaproponowany przez Koenigsberga (14) i wskazywał, że pojęcie
„niestabilności emocjonalnej” opisuje łatwo wzbudzane, intensywne i/lub nieproporcjonalne do doświadczeń
emocje oraz opóźniony czas powrotu do emocjonalnej
stabilności.
Według Cole i wsp. (15) brak równowagi emocjonalnej jest najbardziej istotną charakterystyką kliniczną
wszystkich pacjentów. Wykazano, że eskalacja emocji
jest u nich wyraźnie nasilona w porównaniu do osób
zdrowych (16), nawet gdy nie doświadczają zaburzeń
nastroju (17). Dodatkowo zauważono, że u pacjentów
z osobowością borderline dzienne zmiany nastroju są też
istotnie silniejsze w porównaniu do miesięcznych fluktuacji
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nastroju raportowanych przez chorych na depresję (18).
Wskazuje to na zwiększoną impulsywność emocjonalną,
której wykładnikami są ruminacje oraz katastrofizacja,
a przyczyną zaburzone wyciszanie aktywności nerwowej
związanej z emocjami (10). Jednocześnie wykazano, że
niestabilność emocjonalna jest silniejszym niż impulsywność predyktorem objawów charakterystycznych dla
osobowości z pogranicza (19). Wyraźna ekspresja emocji
u osób zdrowych ma bowiem przemijający charakter, co
zwraca uwagę na wartość diagnostyczną dynamiki reakcji
emocjonalnych w zaburzeniach osobowości (18).
Pacjenci z zaburzeniami osobowości z pogranicza eliminują emocje wywołane negatywnym afektem, co z jednej
strony przekłada się na nieumiejętność rozróżniania stanów
emocjonalnych, a z drugiej na brak tolerancji dla ekspresji
negatywnych stanów emocjonalnych. Czynniki te w połączeniu z biologicznymi predyspozycjami do zaburzeń osobowości oraz niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi
działającymi w okresie dzieciństwa, a charakteryzującymi
się niewłaściwym kształtowaniem kontroli emocji dziecka
przez opiekunów, mogą ostatecznie znaleźć odzwierciedlenie w zaburzeniach osobowości typu borderline (20). Młody
człowiek nie korzysta bowiem z własnych emocji, błędnie je
interpretując, stąd szuka nowych, często nierzeczywistych
celów i oczekiwań wobec własnej osoby (21). Jednocześnie,
u jednostek wychowywanych w rodzinach hamujących
doświadczanie pełnego wachlarza emocji, stopniowo pielęgnowany jest brak akceptacji dla nadmiernej wrażliwości,
nasilonej ekspresji emocji oraz trudności w powrocie do
równowagi emocjonalnej po wystąpieniu afektywnego
doświadczenia określanych wspólnie mianem emocjonalnej
podatności na zranienie (22). Model konfliktu pomiędzy
„self” a „obiektem” – rodzicem – był również analizowany
przez Kernberga i wsp. (23). Zakładał on, że agresja w okresie
wczesnego dzieciństwa zaburza przebieg procesów integracji osobowości i doprowadza do osłabienia ego poprzez
uruchomienie mechanizmów rozszczepienia i skrajnych form
projekcji. Poza rozszczepieniem badacz wskazywał również
na inne prymitywne mechanizmy obronne dobrego „self”,
ale i „obiektu”, takie jak zaprzeczenie, wszechmocna kontrola, idealizacje i dewaluacje. Wewnętrzne mechanizmy
sterowania emocjami zapobiegają osobistym konfliktom,
jednak doprowadzają do poważnych deficytów kontroli nad złością (24). Tak kształtowany w dzieciństwie typ
osobowości jednostki nie może być zaklasyfikowany do
żadnej z organizacji osobowości, umiejscawiając się na ich
„pograniczu” (25).
Należy podkreślić, że u pacjentów z zaburzeniami osobowości z pogranicza występują poważne deficyty w świadomości emocjonalnej, niezbędnej dla kontroli afektu.
Zaburzona jednostka nie jest zdolna do eksploracji własnych
doświadczeń wewnętrznych, nie potrafi też nazwać przeżywanych emocji, stąd jej mechanizmy samoregulacyjne
w konkretnych sytuacjach nie mają charakteru adaptacyjnego. Co więcej, brak świadomości emocjonalnej implikuje
deficyty w relacjach społecznych, potęgując upośledzoną
Medycyna rodzinna 3/2017

Emocje i relacje interpersonalne u pacjentów z osobowością typu borderline

samoregulację emocji. (26). Beblo i wsp. (27) ocenili świadomość emocjonalną u 19 osób z diagnozą osobowości
borderline i 20 ochotników, wykorzystując technikę ankietową. Autorzy wykazali, że brak świadomości doświadczanych
emocji jest istotnie wyższy w grupie badanej, jednocześnie
konkludując, że intensywnie negatywne doświadczenia
dnia codziennego u chorych mogą wywoływać poważną
labilność emocjonalną, przy czym dysfunkcje emocjonalne
nie dotyczą kompetencji poznawczych, a jedynie przejawianych zachowań.
Kolejnym obszarem deficytów emocjonalnych w omawianej jednostce chorobowej jest akceptacja emocji, niezbędna
dla komfortu psychicznego, ale i dobrostanu fizycznego oraz
społecznego. Jak podaje literatura przedmiotu, akceptacja
pełnego zestawu emocji wraz z aspektem behawioralnym
nastawienia do emocji stanowi o akceptacji afektywnych
doświadczeń bez ich dewaluacji/wyhamowania, a tym
samym jest jednym z filarów strategii regulacyjnych. Liczne opracowania dowiodły, że tłumienie własnych emocji,
zwłaszcza negatywnych, wywołuje agresję oraz pobudzenie (28). W badaniu z 2009 roku (29) udowodniono, że
akceptacja negatywnych emocji (lęku) jest najskuteczniejsza
w sterowaniu własnym stanem emocjonalnym. Podobne
obserwacje poczynili wcześniej inni badacze (30). Według
Schramma i wsp. (31) unikanie emocji jest nierozerwalnie
związane z obrazem klinicznym osobowości z pogranicza,
prowadząc do braku mechanizmów kontroli emocji. W obserwacjach klinicznych pacjentów, którym demonstrowano
fotografie twarzy wyrażających różne stany emocjonalne,
zauważono, że chorzy są istotnie bardziej wrażliwi na zdjęcia
obrazujące negatywne emocje. Inne badania potwierdzają,
że w zaburzeniach osobowości typu borderline brakuje
tolerancji zarówno dla neutralnych, jak i pozytywnych oraz
negatywnych afektów (32).
Jak sugerują badania, etiologia oraz patomechanizm
osobowości typu borderline opierają się nie tylko na osobniczych uwarunkowaniach genetycznych i biologicznych,
ale i czynnikach środowiskowych. Niekorzystne czynniki
mogą działać już w życiu płodowym, wpływając głównie
na funkcje rozwijającego się układu nerwowego. Należą
tu: infekcje wirusowe, ekspozycja płodu na leki, alkohol,
narkotyki przyjmowane przez matkę (22). Inne, najczęściej
środowiskowe determinanty rozwoju emocjonalnego, ze
szczególnym uwzględnieniem doświadczeń traumatycznych (np. wykorzystywaniem seksualnym), zwykle w wieku
dziecięcym, powodować mogą również zmiany strukturalne
na poszczególnych piętrach układu nerwowego, pogłębiając
deficyty funkcjonalne (15). Istotnie, badania neurokognitywistyczne rekrutujące pacjentów z osobowością borderline wykazały, że na poziomie komórkowym dochodzi do
zmian w przekaźnictwie nerwowym, przy czym dotyczą
one zarówno mediatorów pobudzających korę mózgową,
tj. serotoniny, oksytocyny czy kwasu L-glutaminowego, jak
i neuroprzekaźników hamujących, tj. peptydów opioidowych. Ustalono, że zmiany funkcjonalne najczęściej dotyczą
ciała migdałowatego, hipokampa, kory orbitofrontalnej
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i zakrętu obręczy, z których każda pełni fundamentalną rolę
w mechanizmach kontroli emocji (33).
Dotyczy tego psychobiologiczna koncepcja przetwarzania emocji, w myśl której ciało migdałowate oraz wyspa są
centralnymi obszarami mózgowia, w których dokonywana
jest ewaluacja bodźców wywołujących emocje. Kolejno,
impulsy są przekazywane do podwzgórza oraz pnia mózgu
celem wywołania autonomicznych odpowiedzi behawioralnych. Jednocześnie w przedczołowych oraz ciemieniowych obszarach kory mózgowej dochodzi do alokacji
uwagi, zaś w bocznej i przyśrodkowej korze czołowej – do
kontroli i modulacji afektu. Ponadto, postuluje się, że
grzbietowo-boczne obszary kory przedczołowej kontrolują
pracę struktur układu limbicznego, tj. zakrętu obręczy oraz
amygdali (34). Kolejno, badania neuroobrazowe potwierdziły, że struktury mózgowia zaangażowane w mechanizmy
kontroli emocji są zmienione u pacjentów z osobowością
borderline. Wykazano, że objętość hipokampa, ciała migdałowatego, zakrętu obręczy i zakrętu wrzecionowatego są
zmniejszone u chorych (35). Badania z dziedziny neurobiochemii dodatkowo udowodniły, że zaburzenia emocjonalne
u pacjentów z osobowością z pogranicza mogą być również
wynikiem niesprawnego funkcjonowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (2).
Zakłócone przewodnictwo nerwowe, którego mediatorem jest serotonina, stanowi czynnik ryzyka zaburzeń emocjonalnych (36). Wykazano, że pacjenci z zachowaniami impulsywnymi i agresywnymi mają istotnie obniżone stężenie
metabolitów serotoniny w płynie mózgowo-rdzeniowym,
zaś efekt farmakologiczny po podaży agonistów receptorów
serotoninergicznych jest u nich niewielki. Ustalono też, że
u pacjentów metabolizm w obrębie struktur nerwowych
jest zmieniony, zwłaszcza w obrębie przedniej części kory
zakrętu obręczy, a zmiany ustępują po podaży inhibitorów
wychwytu zwrotnego serotoniny. Inny neuroprzekaźnik
– oksytocyna – odpowiedzialny jest za uległość, ufność,
przywiązanie i inne zachowania prospołeczne. U rodziców
wykazujących ogromne przywiązanie i intensywną opiekę
nad potomstwem stężenie oksytocyny jest zwiększone (37).
Jednocześnie udowodniono, że u pacjentek z zaburzeniami
osobowości borderline stężenie tego neurohormonu we
krwi obwodowej jest wyraźnie zmniejszone i koreluje ujemnie z traumatycznymi doświadczeniami w dzieciństwie (38).
Z drugiej strony udowodniono, że egzogenna podaż oksytocyny pomaga wyciszać emocje wywołane afektywnym
doświadczeniem (39), jednak u pacjentów z osobowością
borderline takie podejście terapeutyczne może jedynie
zmniejszyć wrażliwość na zagrożenie (40).
Pacjenci z zaburzeniami osobowości z pogranicza wykazują stłumioną percepcję wrażeń bólowych określaną
mianem relatywnej analgezji (41), co sugeruje udział peptydów opioidowych w patogenezie tego schorzenia (42).
Stanley i wsp. (43) u pacjentów z osobowością borderline
dokonujących samookaleczeń bez skłonności samobójczych
wykazali zmniejszone stężenie endorfin oraz enkefalin
w płynie mózgowo-rdzeniowym. W pozytonowej tomografii
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emisyjnej udowodniono, że u osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza ekspresja receptorów opioidowych, a tym
samym aktywność endogennego układu opioidowego jest
uzależniona od stanu emocjonalnego (44).
Jak donoszą liczne opracowania, deficyty funkcjonalne
opisanych molekuł mogą być wynikiem zmian genetycznych
w genach kodujących neuroprzekaźniki. Badania molekularne wykazały, że zmiany polimorficzne u opisywanych
chorych mogą dotyczyć genów kodujących receptor serotoniny czy hydroksylazę tryptofanu (45). Badania asocjacyjne
genomu przeprowadzone w grupie ponad 8000 pacjentów
przez Lubke i wsp. (46) zwróciły uwagę na udział polimorfizmów w obrębie genu kodującego białko uczestniczące
w procesach mielinizacji. Jak dotąd jednak nie udało się
jednoznacznie ustalić locus/loci odpowiedzialnych za fenotyp zaburzeń osobowości z pogranicza (2).
Inne badania pozwoliły wysunąć tezę, że aktywność osi
podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej u pacjentów
wykazujących cechy osobowości z pogranicza jest zmieniona, co finalnie prowadzi do deregulacji mechanizmów
kontrolujących emocje. Niemniej, wyniki przeprowadzonych badań są często sprzeczne, głównie ze względu na
niewielkie liczebności grup badanych i odmienną charakterystykę kliniczną pacjentów, głównie współchorobowość,
co nie pozwala ostatecznie stwierdzić, czy aktywność osi
podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej jest zwiększona czy obniżona u osób z osobowością chwiejną emocjonalnie (1).

Relacje interpersonalne
Obok dysregulacji mechanizmów kontroli emocji, zaburzenia w kontaktach międzyludzkich są kolejnym z centralnych deficytów raportowanych od lat u osób z osobowością
typu borderline (47). Prawidłowe relacje społeczne są wykładnikiem niezakłóconych procesów poznawczych, tj. zdolności do rozpoznawania emocji i intencji drugiego człowieka.
U opisywanej grupy pacjentów zaburzenia interpersonalne
dotyczą trzech domen społecznych, tj. społecznej afiliacji,
współdziałania oraz wrogości w kontaktach. Dane literaturowe wskazują, że chorzy z osobowością typu borderline
nieprawidłowo interpretują nawet neutralne społecznie
sytuacje, czują się wyobcowani, czasem odrzuceni w obrębie swojej społeczności i cierpią z powodu nieumiejętności
naprawy nadszarpniętych relacji (48).
Prawidłowe funkcjonowanie społeczne może być interpretowane w oparciu o wynik skali ogólnej oceny
funkcjonowania interpersonalnego (ang. global assessment of functioning – GAF) wynoszący przynajmniej
61 punktów (4). Tymczasem badania oceniające skuteczność terapii stosowanych u pacjentów z osobowością
borderline wskazują, że średnio połowa chorych nie osiąga
wyniku 60 punktów w skali GAF nawet po zakończeniu
leczenia (49). Równolegle, wyniki badań naukowych potwierdzają, że u podłoża tych deficytów leżą nieprawidłowości w transmisji sygnałów nerwowych w obrębie części
czołowej kory limbicznej.
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Codzienne relacje społeczne u opisywanej grupy pacjentów są ubogie i wyraźnie niestabilne. Liczne obserwacje kliniczne donoszą, że życie społeczne tych osób charakteryzują: burzliwe, niestabilne związki partnerskie, brak
satysfakcji z małżeństwa, silna niepewność przywiązania
czy problemy z komunikacją. Deficyty społeczne są często
kompensowane przy wykorzystaniu nieprzystosowawczych źródeł wsparcia (50), doprowadzając początkowo
do przemocy psychicznej, a następnie też fizycznej. Dane
empiryczne wskazują, że osoby chwiejne emocjonalnie
wybierają istotnie częściej na partnerów życiowych osoby
z zaburzonym zdrowiem psychicznym (51). Również relacje
rodzic-dziecko są często zakłócone. Matki z osobowością
typu borderline odczuwają niepokój, przytłoczenie, a nawet złość wobec potomka. Często prezentują niespójne
reakcje odpowiedzi na potrzeby dziecka i nieumiejętnie
odczytują jego afekt. Jednocześnie wykazują tendencję
do powielania traumatycznych wydarzeń, których mogły
doświadczyć w dzieciństwie (52).
Relacje międzyludzkie w literaturze fachowej analizowane są najczęściej metodami ankietowymi, poprzedzonymi swobodną lub kierowaną sytuacją wymagającą
uruchomienia mechanizmów behawioralnych. Subiektywnie, pacjentów z osobowością borderline charakteryzują wyjątkowa zmienność i ekstremalizm w relacjach
interpersonalnych, tj. wyraźnie nasilona kłótliwość, wrogość, słabe przywiązanie. Jednocześnie wykazują oni
tendencję do nieprawidłowej interpretacji neutralnych
zdarzeń społecznych, mają problemy z włączeniem się
do grupy i naprawą problemów społecznych (48). Istnieją
również badania potwierdzające, że u osób chwiejnych
emocjonalnie typu borderline doświadczenie negatywnego afektu wywołuje zaburzenia w sferze pozawerbalnej
pod postacią nieodpowiedniej do sytuacji wysokości czy
intonacji głosu. U chorych z tendencją do aktów autodestrukcji przejawiają się one również jako nieumiejętność
odczytywania i interpretacji sygnałów pozawerbalnych
innych osób (53).
W kohortach pacjentów z zaburzeniami osobowości
typu borderline przeprowadzane są również eksperymenty
indukujące odrzucenie społeczne. Williams i Jarvis (54) do
oceny stopnia nasilenia ostracyzmu zastosowali grę komputerową „Cyberball”. Gra polegała na odbijaniu piłeczki pomiędzy 3 lub 4 graczami, przy czym poza badanym pozostali
uczestnicy byli wirtualni, a ich ruchy w grze kontrolowane
przez programistę w taki sposób, aby wywołać u badanego
zarówno neutralne odczucia interpersonalne, jak i reakcję
przynależności do grupy graczy (równomierne odbijanie
piłeczki pomiędzy wszystkimi graczami) lub wykluczenia
z niej (unikanie podawania piłeczki do badanego przez
dłuższy czas). W badaniach przeprowadzonych w grupie
pacjentów chwiejnych emocjonalnie typu borderline wykazano, że u osób tych odrzucenie społeczne jest silne nie
tylko w warunkach wykluczenia z gry, ale nawet podczas
neutralnych i pozytywnych jej okoliczności. Społeczne odrzucenie manifestowało się ekspresją pogardy, niechęci i złości
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kierowanych do współgraczy, zaś na poziomie komórkowym
objawiało się zaburzeniami aktywności mózgowej w obrębie
bruzdy i przedklinka (55).
Zaburzenia relacji społecznych mogą być także wynikiem
zakłóconych mechanizmów współdziałania, wzajemności
i zaufania w grupie. W badaniach analizujących zachowania
społeczne w podanych aspektach Unoka i wsp. (56) oraz
King-Casas i wsp. (57) zastosowali grę opartą na współpracy pomiędzy inwestorem a powiernikiem. Warunkiem
uzyskania korzyści dla obu stron było wzajemne zaufanie
pomiędzy graczami, którego wykładnikiem w grze były
wysokie inwestycje i tym samym wysokie wygrane. Unoka
i wsp. (56) zauważyli, że osoby z zaburzeniami osobowości
typu borderline odgrywające rolę inwestora nie potrafiły
nawiązać z powiernikiem wspólnych, opartych na zaufaniu
reakcji, były mniej optymistyczne wobec korzyści wynikających z kooperacji, ale jednocześnie skłonne podejmować
ryzyko w grze. Podobnie wyniki badań King-Casas i wsp. (57)
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potwierdziły głębokie deficyty w zdolnościach do współpracy, wskazując jednocześnie na nieumiejętność naprawy
nieprawidłowych interakcji z współgraczami.

Wnioski
Nieprawidłowości mechanizmów kontroli emocji oraz
przebiegu relacji społecznych stanowią główne charakterystyki kliniczne osób dotkniętych zaburzeniami osobowości
typu borderline. U podłoża zaburzeń mogą leżeć czynniki
zarówno genetyczne, jak i środowiskowe, działające już
na etapie rozwoju prenatalnego. Jednocześnie, tożsamość
objawów klinicznych osobowości z pogranicza z innymi
zaburzeniami psychicznymi stwarza problemy diagnostyczne. Istnieje potrzeba przeprowadzenia dalszych badań
zmierzających do określenia bezsprzecznych czynników
etiologicznych i ustalenia objawów swoistych dla schorzenia, a tym samym projektowania optymalnych rozwiązań
terapeutycznych.
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