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Увод
За социалните роли
Editorial: On social roles
A discussion over Social Role Theory is proposed, with comments over the application of social role
concept in the field of clinical psychiatry – as a supporting point for understanding of psychiatric outcome
and recovery, for the eﬀect of role devalorization, stigma, social isolation and institutionalism; for definition
of social behavior, social dysfunctions, social breakdown phenomena, social impairments and disability; for
proper and comprehensive evaluation of social adjustment.
Bulgarian Journal of Psychiatry.Vol.1 (2):96-100.
Todor Tolev
Концепцията за социални роли е от
централно значение за социологическите на–
уки, ала остава скромно коментирана в кръга
на теоретичните и клинични психиатрични
изследвания – въпреки ползата от понятието роля
за терминологичния апарат, описващ болестните
психични увреди и техните последици. Липсва
пълноценен онтологичен анализ на социалната
тъкан в направление на релацията „социални роли
– абнормно поведение” и няма достатъчно яснота
за това дали е социалната дисфункция имплицитно
и ролева дисфункция.
Отбелязана е в студията на Biddle, 1986 3
интригуващата дилема, която теорията на ролите
поставя. От една страна, концепцията за роля е
една от най-популярните идеи в социалните науки.
Най-малко 10% от текущо публикуваните статии
в социологически списания употребяват термина
роля в технически смисъл; авторитетни обзори и
сборници по социална психология съдържат глави
и есета, посветени на социалните роли; множество
приложения на теорията за ролите се откриват
в базисни текстове по социология и социална
психология. От друга страна, объркване и погрешни
трактовки са налице в теория на ролите. Авторите
продължават да спорят над дефиниране на ролеви
капацитет, над предположения за естеството на
ролите и обяснения на явленията, свързани с роли.
Теорията на ролите се ангажира с триада
концепти: образци и характеристики на типове
социални поведения, сегменти и дялове на
идентичност, приети от социалните участници и
предписания / експектации за поведения, които
са разбираеми за околните и поддържани от
извършителите им.
Налице са различия в литературата по тези
направления. Например, някои автори употребяват
термина роля за да обозначат характерни
поведения (Biddle, 1979, Burt, 1982); други го
използват за да обозначат социалните „партии”,
които следва да се изпълнят (Winship & Mandel,
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1983 ); трети фокусират внимание над правила и
прескрипции за социално взаимодействие (Bates
& Harvey, 1975, Zurcher, 1983). Ала макар тези
различия да изглеждат съществени, проблемите
са по-скоро терминологични, а не същностни.
Някои от разногласията обаче са основателни.
Например, относно модалността на експектациите,
предполагаемо отговорни за социалните роли,
някои теоретици приемат експектациите за норми
(прескриптивни в своята природа), други ги
приемат за вярвания (отнасящи се до субективна
вероятност), а трети ги считат за предпочитания
(нагласи, атитюди). Още по-сериозно е упорството
за запазване в теория на ролите на концепти,
чиито дефиниции включват неправдоподобни,
непроверими или противоречиви съставки.
Интересът към теория на ролите е в центъра
на социологията и социалната психология, а
прекурсори в тази област са концепциите на George
Herbert Mead (Mind, Self, and Society,1934). Пет
теории оспорват мястото си там.
(1) Функционална теория на ролите
(Linton, 1936; Parsons, 1951; Parsons & Shils,
1951). Фокусирана е към характерните поведения
на лица, заемащи социални позиции в стабилни
социални системи. Ролите се възприемат като
споделени нормативни експектации, предписващи
и обясняващи тези поведения, а изпълнителите на
роли са били обучени за тези норми и подтиквани
да конформират с нормите и да конформират онези,
които не приемат такива норми.
(2) Символно-интеракционистка теория на
ролите (Mead,1934; Heiss 1981; Stryker & Statham
1985). Дава акцент към ролите на индивидуални
изпълнители, към еволюция на ролите чрез
социални интеракции и към редица концепти, чрез
които изпълнителите разбират и интерпретират
своето и на околните изпълнения. В рамките на
широки императиви, поставени от социалните
норми, детайли на актуалните роли се отработват
така, че да удовлетворяват нормите, нагласите,
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контекстовите
изисквания,
преговорите
и
еволюиращата ситуация – такава, каквато е според
актьорите-изпълнители.
(3) Структурална теория на ролите (Levy,
1952, Nadel, 1957; Burt, 1976, 1982; Mandel,
1983; White et al., 1976; Winship & Mandel, 1983).
Вниманието е концентрирано върху социалните
структури, възприети като стабилни формирования
от комплекти на лица, приели социални позиции или
статуси, които споделят едни и същи поведенчески
стереотипи (роли), насочени към други комплекти
от лица в структурите. Такива концепти водят
до дискусии относно социалните мрежи,
приятелството, ролевите набори, взаимообмен на
отношения, сравнения между форми на социални
системи и анализ на свързани с икономиката
поведения.
(4) Организационна теория на ролите
(Gross et al.,1958 и Kahn et al., 1964; Van Sell et
al., 1981; Fisher & Gitelson, 1983). Разглежда роли
във формални организации – социални системи с
пре-планирано, цел-ориентирано и йерархично
естество. Ролите в такива организации са
асоциирани с идентифицирани социални позиции и
са генерирани от нормативни експектации, но могат
да варират между индивидите и могат да отразяват
както официалните изисквания на организациите,
така и натиска на неформални групи. Различните
източници на норми предпоставят чести ролеви
конфликти
заради
взаимоизключващи
се
предписания за поведение.
(5) Когнитивна теория на ролите. Развила
се е в няколко направления: а/ за ролевата
игра, терапевтично променяща експектациите
(Moreno,1934; McNamara & Blumer, 1982); б/ за
груповите норми и ролята на лидера (Sherif, 1936;
Moreland & Levine, 1982, Rutte & Wilke, 1984,
Hollander, 1985); в/ за антиципаторните ролеви
експектации и вярвания (Rotter, 1954; Kelly, 1955;
Brewer et al., 1981; Carver & Scheier, 1981; Duckro et
al., 1979; Mancuso & Adams, Webber, 1982; Tschudi
& Rommetveit, 1982); г/ за поемането на роли и
измерването на поемане на роли (Mead, 1934;
Piaget, 1926; Enright & Lapsley, 1980; Underwood &
Moore, 1982; Eisenberg & Lennon, 1983).
Следва да се приеме, че емпиричните
изследвания в областта на теория на ролите ще се
насочат към първопричини, динамика и ефекти,
свързани с роли, социални позиции и експектации.
Но вместо това, повечето изследователи предпочитат
да се занимават с практически проблеми и обръщат
внимание на теми като експектации и норми,
ролеви конфликт, поемане на роля, ролева игра и
ролеви консенсус.
Според Biddle, ролевите експектации могат
да се появят симултанно в поне три вида мисловни
форми: норми, предпочитания и вярвания. А
социалната норма е дефинирана като „стандарт,

споделян от членовете на социална група (Kolb,
1964).
Понятието консенсус се използва в теория на
ролите, за да обозначи съгласие между експектации,
поддържани от различни хора. А с конформност
се обозначава придържане към определен
поведенчески стереотип.
Ролеви конфликт настъпва когато индивидът
попадне в ситуация на несъвместими експектации,
което води до натиск, стрес и поведение на справяне
със ситуацията. Възниква маладаптация под
форма на лошо справяне с работа, произшествия и
сблъсъци.
Поемане на ролята на отсрещния е част от
материята на теория на ролите и много проучвания
описват този феномен. Тук е допирната точка с
емпатия – като умение за вникване в експектациите
на отсрещния с оглед установяване на приемлив
контакт.
Интересни са възгледите на Masolo et al.,
2004 15 за социалните роли – като израз на социални
конвенции и средовия контекст, който ги дефинира.
Съществуват, според авторите, два смисъла
на „социално”. Единият обозначава даден обект
като социален, ако е нематериален продукт на
обществото в резултат на конвенции и уговорки, и в
този смисъл, „социално” е практически синонимно
с „конвенционално”. Според втория, по-силен
смисъл, „социалното” – освен че е конвенционално,
включва съвокупност от взаимосвързаности на
други социални същности / агенти. В този план,
социалните роли са социални, когато обозначените
с тях концепти встъпват в релация с други социални
същности. Обаче ролите не се ограничават само
до времето на осъществяване на присъщите
им събития (Loebe, 2003) – защото музикантът
например не престава да е музикант докато почива
след края на музикалното изпълнение.
Ролята е (Zambonelli et al., 2003) „абстрактно
описание на очаквана функция, дефинирана от 4
атрибута: отговорности, позволения, активности
и протоколи” и има следните 4 основни
характеристики – (1) ролята е „свойство”; (2) има
динамично естество; (3) природата е релационна и
(4) ролите са свързани с контекста.
В ролевата теория (Biddle, 1979) ролята се
дефинира като „поведения, характерни за едно
или повече лица в съответния контекст”, т.е.
ролите са фокусирани към лимитиран набор от
поведения, присъщи на набор от лица и контекст.
(Loudfoot,1972) анализира различни аспекти
на социалната роля (1) като набор от права и
задължения; (2) като постановка, изпълнявана от
някого; (3) като очакван стереотип на поведение.
От позициите на когнитивната семантика,
ролите се коментират в домейна на психичните
прояви. Например, посочват Masolo et al., 2004 15,
ролите са концепти в психичното пространство,
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имащи стойност в друго психично пространство
чрез партниращи взаимоотношения (Fauconnier,
1988).
Според авторите, социалните роли (съ–
ответни на конкретни колективи) се дефинират чрез
комплекти от социални задачи и социални права,
присъщи на конкретната роля, като социалните
задачи на ролята биват постигани чрез социалните
права (Tuomela,1995). С което социалните роли
стават мост между обществата и индивидите.
Важни са възгледите на Gleave et al., 2009
8
– те определят социалните роли като стереотипи
за поведение и взаимоотношения, които получават
начало в структурални звена на поведението в
обичайни малки общества и с хода на времето,
въпреки някои модификации, запазват своята
разпознаваемост, докато по-новите роли имат посилно структурирани обозначения.
Според авторите, социалните роли могат
да бъдат концептуализирани на няколко нива. На
най-базисно ниво, социалната роля се дефинира от
регулиране на поведение и атрибути на социалната
мрежа. Консистентни поведения, резултиращи
в трайни или повтарящи се интеракции между
индивиди в социалната група, са потенциален
сигнал за наситена със смисъл социална роля.
Социални действия, широко дефинирани като
индивидуално поведение, прицелено към един или
повече членове на социалната група, са явления от
по-висок порядък и са полезни за дефиниране на
социална роля.
В тази връзка, Moreno, 1961 17 отбелязва,
че концепцията за роля е свързващо звено между
психиатрия и социология, защото човек е изпълнител
на роли, така че индивидът се характеризира с
набора от роли, които характеризират неговото
поведение, а всяка култура се характеризира от
ролите, които тя вменява с различен успех над
своите членове.
Ранните
роли
според
Moreno
са
„психосоматични” – например „ядач” или
„междуродствени” – например „баща”, а сетне
придобиват характеристиките на социални роли,
заедно с много такива, възникнали от и чрез
социалната общност. Следователно, роли се
появяват още в пре-вербалната фаза в развитието
на човека и не бива да се свеждат само като продукт
на социалните взаимодействия.
Тук Sunstein, 1995 23 добавя – ролите са
съпроводени от широк кръг причини за ангажиране
или отказ от дейност. И възниква въпрос –
социалните роли ограничават ли свободата ни?
Очевидно, да – защото хората обичат да вършат
забранявани от ролите неща, както и непрекъснато
правят опити да променят съдържанието на ролите.
Поради това се налага законът да подрепи със
силата си някои роли.
Hess et al., 2009 12 отбелязват, че при някои
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роли – например, полово свързаните на мъж и жена,
експектациите предполагат значимо надмощие на
сила или статус, или специални психични качества
при една от ролите и тези предположения са основа
за съответните експектации.
Genilloud, Wegmann, 2000 6 обобщават –
ролята е абстракция за поведение на индивида,
съставена от комплект интеракции на този обект в
съчетание с ограниченията с осъществяването им;
ролята винаги е част от по-широка гама поведения,
които включват и други роли.
Все по-интересна става връзката между
социологическото, над-личностово и не-биологично
ниво на анализ на социалните роли и мястото на
еволюционно-биологичните предпоставки за поява
и реализиране на ролевото поведение – защото то
не е абстракция сама за себе си, а инструмент на
борба за оцеляване на човешкия вид във формат
на обширни организирани популации, които ние
наричаме човешко общество.
Според Gilbert, 2002 7, еволюционният
подход към психопатологията (с потенциал за
полезно приложение в когнитивната терапия)
насочва вниманието към еволюцията на стратегии
и техните фенотипни проявления за обезпечаване
на две психобиологични системи – системата на
защита и системата на сигурност. Лошата, негативна
самооценка е в основата на хронични емоционални
трудности, а неуспехът в социални роли засилва
тази негативна самооценка и укрепва представата
за неприязнен, враждебен и критичен външен свят.
Което е аберация в социалната когниция и фактор
за отрицателно въздействие над поведението.
А относно бляскавото прозрение на Юнг
за адаптационния принос на архетипа – като
матрица за бъдещи изяви в базисни, крайно важни
за оцеляването ролеви пакети (нека посочим само
архетипните фигури на „воин”, „майка”, „мъдрец),
Adamski, 2011 1 отбелязва: класическата психология
не може да се справи с обяснението на природата
на архетиповете и колективното несъзнавано
по смисъла на Carl G. Jung. Но ако приемем,
че биологичните системи могат да съхраняват
информация, придобита в онтогенезата, следва да
се допусне, че част от нея прониква в териториите
на човешката филогенеза.
И така, теория на ролите е важен дял от
човекознанието, ролевите взаимодествия описват
релефа на социалната реалност, а социалните
роли са обяснителен инструмент за разгадаване
присъствието на индивида сред другите – ала,
парадоксално, в клиничната психиатрия вниманието
в тази насока е недостатъчно. Макар поредица
примери да показват ползата от привличане на
концепцията за ролево поведение в разтълкуване
на явления, свързани с човека и неговото психично
/ социално функциониране.
Например, Corin, 1990 5 отбелязва, че яснотата
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на парадигмите в психиатрията се оказва отчетливо
неподготвена да обясни разнообразието в изхода
на болестта при шизофрения. Антропологичният
подход към понятието, както и европейските
феноменологични описания на формите „да
бъдеш в света”, са повлияни от западните
културални ценности – което е свързано с облика
и интензивността на социалните очаквания спрямо
боледуващия и от там – с успеха му в представяне в
присъщи социални роли.
А според Osburn, 1998 18, формулираната
в 1983 от Wolf Wolfensberger теория за социалноролева валоризация (Social Role Valorization / SRV),
обяснява влиянието на обезстойностяващи епитети
спрямо хора в определени социални позиции като
израз на негативни очаквания към лица с девиантно
поведение в рамките на конкретни социални роли.
С което се внася яснота за феномените на социално
отхвърляне, дискриминиране и ксенофобия, а
спрямо лицата с психични увреди оттам пътят до
психиатричната стигма е кратък (Phelan, Bromet,
Link, 1998 20).
Психиатрите много говорят за психични
болести и увреди, ала рядко обръщат внимание
на дефинирането на психично здраве. Което без
въвеждане на понятието социална роля и успех в
ролево функциониране, остава непостижимо.
В тази насока Berkman et al., 2000 2 подчертават,
че социалните отношения и свързаности имат
мощен ефект върху телесното и душевно здраве,
обаче
изследователите,
охотно
описвайки
въздействия на социалните връзки върху здравето,
използват халтаво термините при споменаване на
поредица понятия – социални мрежи, социални
връзки, социална интеграция и затова, редно е да се
появи адекватна мултидисциплинарна теоретична
база, обогатяваща постулатите на Durkheim с набор
от дефиниции и съответните им оценъчни методи
за изграждането на йерархичен модел, интегриращ
явления от различни нива за обясняване на
социалните процеси.
Нуждата от проверени и работещи
определения за ролево функциониране се отчита
в поредица практически значими направления.
Според Schrank, Slade, 2007 21, определението за
възстановяване от тежка психична болест изисква,
освен симптомно овладяване, още и автономност
в себеподдържане и умения за смислен начин на
живот. Katschnig, Krautgartner, 2002 13 посочват
качеството на живот за нов измерител за психично
здраве, а успехът в социални роли повишава
себеоценката и подобрява качеството на живот.
А Cohen, 2004 4, обобщава – социалните роли са
свързващо звено в социалната подкрепа, социалната
интеграция и усилията за подобряване на здравето
чрез адекватни социални взаимоотношения.
От друга страна, качеството на ролево
функциониране е основен ориентир за регистриране

на характерни и важни психиатрични състояния,
обикновено с висока потребност от грижи и
нерядко – с отчайващо лоша прогноза.
Нозологично неспецифичния синдром на
социален срив Gruenberg, 1967 10 описва така:
„Някои пациенти демонстрират прогресиращо
хронично опустошаване предимно чрез промяна
в личното и социално поведение… този синдром
възниква, когато пациентът взаимодейства и
реагира с усилия, които той счита, че ще бъдат
приемливи”. Става ясно, че ролевата дисфункция е
в основата на социалния срив, а не симптомите –
като явления сами по себе си или обект на лично
преживяване.
Относно
социалните
дефицити
при
шизофрения, Häfner et al., 1995 11 отбелязват,
че не стихват разсъжденията дали лошото
социално справяне и ниският социален клас са
последица на болестта, последица на промени
при предразположени към болест индивиди или
са заради нежелани социални събития, свързани с
появата на шизофрения. Обикновено, най-важен
фактор се оказва придобитият социален статус в
продромалния период на болестта, което означава,
че успешното справяне в социални роли има
превантивен или поне – благоприятен ефект спрямо
увредите при боледуващите
Lamb, Goertzel, 1971 14, в красноречивото
заглавие на статия „Изписаните психиатрични
пациенти – дали те наистина са в обществото?”,
описват продължаващ регрес при изписани
пациенти в приют, насърчаващ покорство
и не изискващ инициатива – за разлика от
рехабилитационен център с по-високо ниво на
експектации и възможности за упражняване на
социални роли.
И ще напомним за Wing, Brown, 2009 27
и институционализма при шизофрения – като
израз на ограничения за изява в социални роли,
съществуващи в старомодните психиатрични
болници.
Ето защо оценката на тежестта на
поведенческата
аберация,
на
социалната
дисфункция, на дезадаптацията и психиатричната
инвалидност не са мислими без въвеждане на
понятията за роля и успех в ролево представяне. От
множеството публикации с такава насоченост тук
ще отбележим само няколко.
Weissman, 1975 24; Weissman, Bothwell,
25
1976 посочват, че няма скала без ограничения
и неудобства, но измерването на социалната
адаптация е важно и то се извършва на базата на
справянето с роли. Schubart et al., 1986 22 приемат,
че социалната инвалидност зависи от оценяване на
справянето с дефинирани социални роли – особено
семеен живот, социално ангажиране и трудово
справяне. Според Wiersma, 1986 26, има значителни
концептуални трудности в разграничаването

99

Българско списание за психиатрия. 2016; 1(2).
на психична болест и психологическа увреда,
както и между социална инвалидност и увреда,
и се препоръчва обособяването на симптоми и
психични увреди като психолгически дисфункции,
а социалната инвалидност – като рестрикция на
изпълнението на социални роли.
А Goldman et al., 1992 9 подчертават,
че добавянето на ос за глобална оценка на
функциониране (Axis V / Global Assessment of
Functioning Scale / DSM-IV-TR) е полезен подход
за отчитане облика и нивото на социалните
дисфункции, асоциирани с конкретното психично
разстройство, при което – без изрично упоменаване,
дисфункциите се открояват като отклонения от
присъщото ролево поведение и се явяват девиации
по отношение на основни социални роли. За тази
цел като че ли най-подходяща се оказва скалата GAF
(Global Assessment of Functioning), разграничаваща
трудовите и социални дисфункции от клиничните
симптоми на болестта.

Редно е да отбележим, че широко известната
„роля на болен” (sick role) на Talcott Parsons, 1951 19
e приложение на теория на ролите за обособяване
статуса на боледуващия човек чрез регламент на
права и задължения, свързани с неговата болест.
Концепцията за социални роли дава много
за разбиране естеството на социалното поведение
на човека. Ала не бива да забравяме, че въпреки
положителните си свойства, социалната роля е
регламент за очаквания и възможности, с което
точността на описанието и измерването на
поведението и неговите аберации намалява – защото
всеки акт на измерване променя измерението на
оценката на измервания обект (Weissman, 1975
24
). И тук добре е да си спомним проницателното
предупреждение на Phillip Hamerton още в 1873
г. за “acquired unﬁtness” – че разумът е увреден
от придобитите навици и текущите ангажименти
(Merton RK, 1968 16).
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„Но всичко възвишено е тъй трудно, както и рядко“ или за Виктор
Франкъл и Човекът в търсене на смисъл
Никола Марков
Пловдив

„But all sublemity is so hard as it is rare“ or Victor Frankl and the Man
in search for Meaning
Nikola Markov
Plovdiv
Analysis of life and works of the Austrian neurologist and psychiatrist as well as a Holocaust survivor is
proposed, in regard to his achievements in psychotherapy and his shaking and profound description of life and
humiliation in Nazi concentration camps.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2016,Vol.1(2):101-105.

на север от летището, към което си тръгнал. Сякаш
си тръгнал в тази посока (нагоре от целта). Ако си
тръгнал над летището, което целиш, то тогава ще
кацнеш на него. Но ако тръгнеш директно към него,
ще кацнеш под него. Това важи и за хората, смятам
аз. Ако вземем един човек какъвто е, ние го правим
по-лош. Но ако сме идеалисти и надценяваме
човек и го гледаме извисен високо, знаете ли какво
става? Ние го поставяме в позицията на това, което
наистина може да бъде. Затова трябва да бъдем
идеалисти по един особен начин“.

„Няма да повярвате, с посивялата ми коса и
на моята възраст започнах наскоро да взимам уроци
по летене. Знаете ли какво ми каза инструкторът
ми по летене? Ако започваш от тук и искаш да
стигнеш до тук, да речем изток, и имаш напречен
вятър, ще се отклониш и ще кацнеш тук (под
твоята цел). Затова ще трябва да летиш така, както
пилотите наричат “като рак”. Трябва да се насочиш

Кой е човекът с посивялата коса? Виктор
Франкъл е роден във Виена на 26 март 1905 година.
Баща му е силен, дисциплиниран човек от Моравия,
който извървява пътя от стенограф в държавно
учреждение до директор на Министерството на
социалните грижи. Майка му е нежна, набожна
жена от Прага. Средното от трите деца в
семейството, младият Виктор, е преждевременно
развит и изключително любопитен. Едва четири
годишен, иска да стане лекар. Завършва гимназия с
психоаналитично есе за Шопенхауер и публикация
в „Международния журнал по психоанализа“.
В този период поставя началото и на активна
кореспонденция с Фройд. През 1925 г. се среща
лично с него. През същата година публикува статията
си „Психотерапия и мироглед“ в Международния
журнал по индивидуална психология“ на Адлер.
През 1926 г. Франкъл за първи път използва термина
„логотерапия“ в публична лекция, който развива в
свое течение на Виенската психологична школа.
Получава медицинско образование и през 1928
и 1929 г. организира консултативни центрове за
подрастващи във Виена и шест други града. Започва
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работа в Университетската психиатрична клиника.
През 1933 г. е назначен за завеждащ отделението
за жени, направили опит за самоубийство. През
1937 г. започва своя собствена практика в областта
на неврологията и психиатрията. Година по-късно
войските на Хитлер нахлуват в Австрия. Франкъл
получава виза за САЩ през 1939, но загрижен за
възрастните си родители, не я използва. През 1940 г.
той е назначен за завеждащ неврологичната катедра
на Болницата Ротшилд – единствената болница за
евреи във Виена по времето на нацисткия режим.
Прави всичко възможно да заобиколи разпоредбите,
постановяващи евтаназия за психично болните.
През този период започва ръкописа си „Докторът
и душата“. Франкъл се жени през 1942 г., но през
септември същата година той, жена му, майка му,
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баща му и брат му са арестувани и откарани в
концентрационен лагер. Баща му умира от глад.
Майка му и брат му са убити в Аушвиц през 1944
г. Жена му умира в Берген-Белзен през 1945 г.
Оцелява единствено сестра му, успяла да емигрира в
Австралия. При преместването на Виктор Франкъл
в Аушвиц, ръкописът му „Докторът и душата“
е открит и унищожен. Желанието да завърши
работата си и надеждата, че някой ден отново ще се
събере със семейството си, му помагат да не изгуби
надежда в тази иначе безнадеждна ситуация. След
местения от лагер в лагер се разболява от коремен
тиф. Поддържа се буден като преработва ръкописа
си на откраднати листове хартия. Оцелява и през
април 1945 г. е освободен. Франкъл се завръща
във Виена, за да открие смъртта на хората, които
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обича. Съсипан и съвсем сам, приема поста на
директор на Виенската неврологична поликлиника
и остава на него през следващите 25 години.
Завършва и публикува книгата си, което му печели
преподавателско място в Медицинския университет
на Виена. Следващата му книга „Човешкото
търсене на значение“ достига 9 милиона продажби.
През този период Виктор Франкъл среща младата
асистентка Елинър Шинд и се влюбва в нея от
пръв поглед. Въпреки младостта и, той смята, че е
нейна заслугата да добие куража да намери отново
своето място в света. Двамата се женят през 1947 г.
и през декември им се ражда дъщеря. През 1948 г.
Франкъл получава докторска степен по филисофия.
Дисертацията му „Несъзнаваният бог“ е изследване
на връзката между психологията и религията.
Същата година става доцент по неврология и
психиатрия във Виенския университет. През 1950
г. основава и оглавява Австрийското медицинско
общество по психотерапия. Повишен е в професор и
добива все по-голяма известност в кръговете извън
Виена, номиниран е за Нобелова награда за мир.
Франкъл продължава да преподава във Виенския
университет до 1990 г., когато е на 85 години.
Запален планински катерач е, а разрешително да
пилотира самолет получава на 67 години. През 1992
г. приятели и членове на семейството му основават
института „Виктор Франкъл“ в негова чест. През
1995 г. завършва своята автобиография. Има 32
книги, преведени на 27 езика.
Теорията и практиката на Виктор Франкъл
произлизат от преживяното в нацистките лагери.
Наблюдавайки оцелелите, приема тезата на Ницше:
„Този, който има за какво да живее може да понесе
почти всичко“. Франкъл вижда, че хората надявали
се, тези които кроили планове и силно вярващите
добивали повече шансове да преживеят страданията
от онези, изгубили всякаква надежда. Именува
своята форма на терапия „логотерапия“ от гръцката
дума „логос“ – учение, дух, дума, Бог или смисъл.
Докато Фройд поставя желанието за удоволствие
за двигател на човешко поведение, а за Адлер
това е желанието за власт, логотерапията поставя
желанието за смисъл. Франкъл ни съветва да
наблегнем на ноодинамиката / ноос (гр.) – съзнание
или дух), защото според него напрежението е
необходимо за здравето, или поне що се отнася до
смисъла.
Най-четена от цялото творчество на Франкъл
остава малката му книжка „Човекът в търсене на
смисъл“. Книгата е претърпяла на 100 издания на
английски език. Според изследване, направено от
библиотеката към Американския конгрес, това е
една от 10-те най-влиятелни книги на миналия век.
Следва откъс от книгата без коментар:

„Въпреки
наложената
физическа
и
психическа примитивност на живота в един
концентрационен лагер, възможно бе духовният
живот да бъде задълбочен. Чувствителните хора,
свикнали с богат интелектуален живот, може би
са страдали повече (често те бяха по-деликатно
устроени), но пораженията върху вътрешното им аз
бяха по-малки. Те бяха способни да се отдръпнат от
ужасното обкръжение в свят на вътрешно изобилие
и духовна свобода.
Само така може да се обясни привидният
парадокс, че някои лагерници с недотам корава
психика, изглежда, понасяха лагерния живот полеко от онези с крепка натура. За да бъда ясен,
принуден съм да прибегна до личните преживявания.
Нека разкажа какво се случваше през онези ранни
утрини, когато трябваше да крачим към работната
площадка.
Прогърмяваха команди: „Отделение, ходом
марш! Леви-2-3-4! Леви-2-3-4! Леви-2-3-4! Леви-23-4! Първият кръгом, леви, леви, леви, леви! Шапки
долу!“. И досега тези думи звучат в ушите ми. При
командата „Шапки долу!“ минавахме през портата
на лагера под насочените прожектори. Който не
маршируваше в строй, получаваше ритник. А найзле патеше онзи, който поради студа нахлузваше
шапката върху ушите си, преди да бъде дадено
разрешение.
В мрака се спъвахме в големи камъни и газехме
дълбоки локви по единствения път, извеждащ от
лагера. Придружаващата ни охрана крещеше и ни
направляваше с прикладите на пушките. Онези
с особено болни крака се подпираха на ръката на
съседа. Едва проронвахме дума. Леденият вятър не
предразполагаше към разговор. Криейки устата си
зад вдигнатата яка, човекът, крачещ редом с мен,
ненадейно прошепна: „Ако можеха жените ни да
ни видят сега! Така се надявам, че са по-добре в
техните лагери и не знаят какво ни се случва“. Това
извика мисли за собствената ми съпруга.
Препъвахме се километър след километър,
хлъзгайки се на заледените места, като ту се
поддържахме, ту се влачехме един друг напред и
нагоре, без да разменяме нито дума, но и двамата
знаехме – всеки от нас мисли за своята жена.
Случайно погледнах небето, където звездите
избледняваха и зад тъмна пелена от облаци
вече струеше розовата светлина на зората. Но
образът на жена ми, необикновено отчетлив, бе
завладял съзнанието ми. Чух я да ми отговаря,
видях усмивката й, нейния прям, окуражаващ
поглед. Реален или не, погледът й бе по-сияен от
изгряващото слънце.
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Една мисъл ме прониза – за пръв път в
живота си съзрях истината такава, каквато е изпята
в песните на толкова поети, прогласена като
върховна мъдрост от толкова мислители. Истината,
че любовта е абсолютната, най-висока цел, към
която може да се стреми човек.
Тогава схванах смисъла на най-голямата
тайна, която човешката поезия, човешката мисъл
и вяра носят като послание: Спасението на човека
е чрез любовта и в любовта. Разбрах как човек,
комуто нищо не е останало на този свят, все пак
може да познае блаженството, макар и за кратък
миг, в съзерцанието на своята възлюбена. В
положение на пълна изоставеност, когато не може
да направи нищо полезно, когато единственото му
възможно постижение е да понася страданието по
достоен начин, в такова положение човек може
чрез влюбеното съзерцаване на образа, който
носи за любимия, да постигне осъществяване. За
първи път в живота си бях в състояние да разбера
значението на думите: „Ангелите са потънали във
вечно съзерцание на неизмеримо великолепие“.
Пред мен един човек се препъна и следващите
паднаха върху него. Охраната се нахвърли върху
тях с бичовете си. За няколко минути това прекъсна
мислите ми. Но скоро душата ми отново намери
пътя от затворническото съществуване към другия
свят и аз поднових разговора с моята любима.
Задавах й въпроси и тя отговаряше, после тя ме
питаше, а аз отговарях.
— Спри!
Бяхме стигнали работната площадка. Всички
се втурнаха в тъмните колиби с надежда да получат
сносен инструмент. Всеки лагерник получи лопата
или кирка.
— Не можете ли по-чевръсто, свини такива?
Не след дълго бяхме заели местата си от
предишния ден в изкопа. Замръзналата земя
пращеше под ударите на кирките, летяха искри.
Хората бяха безмълвни, умовете им – вцепенени.

получавахме, нито изпращахме писма), но в онзи
момент това престана да е от значение. Нямаше
нужда да зная, нищо не можеше да накърни
силата на моята обич, моите мисли и образа на
моята любима. Дори тогава да знаех, че жена ми е
мъртва, мисля, че пак бих се отдал, необезсърчен
от това знание, на съзерцание на нейния образ и
духовният ми разговор с нея би бил все така ярък
и пълноценен. „Сложи ме като печат на сърцето си,
любовта е силна, както смъртта“.
***
В този опит за психологическо представяне
и психиатрично обяснение на типичните черти на
обитателя на концентрационен лагер може да съм
създал впечатлението, че човешкото същество
напълно и неизбежно се влияе от обкръжението. (В
случая обкръжението бе уникалната структура на
лагерния живот, която принуждаваше обитателя да
уеднакви поведението си с определен модел.)
Ами човешката свобода? Не съществува ли
духовна освободеност по отношение на поведението
и реакциите във всяко едно обкръжение? Дали
не е вярна теорията, която иска да ни убеди, че
човек не е нищо повече от продукт на множество
условия и фактори на заобикалящата го среда, били
те от биологично, психологично или социално
естество? Нима човек е техен случаен продукт?
И още по-важно: дали реакциите на лагерниците
спрямо уникалния свят на концентрационния лагер
доказват, че човек не може да избегне въздействието
на обкръжението си? Лишен ли е човек от избор на
действие, изправен пред такива обстоятелства?
Можем да отговорим на тези въпроси въз
основа на опита, а също и по принцип. Опитът
от лагерния живот показва, че човек има избор на
действие. Съществуват достатъчно примери, често
от героично естество, които доказват, че апатията
може да бъде превъзмогната, а раздразнителността
– потисната. Човек може да съхрани следа от
духовна свобода, от независимост на ума, дори в
такива ужасни условия на физически и психически
стрес.

Моето съзнание още бе при образа на жена
ми. Една мисъл мина през ума ми – аз дори не
знаех дали тя е още жива. Знаех само едно, което
вече бях научил добре: любовта отива далеч отвъд
физическата личност на обичания. Тя постига найдълбокия си смисъл в духовното му съществуване,
във вътрешната му същност. Дали той действително
присъства, дали изобщо е още жив или не, някак
престава да е важно.

Ние, живелите в концентрационни лагери,
си спомняме хората, които обикаляха бараките
да утешават другите и им даваха последното си
парче хляб. Може да бяха малцина на брой, но те
са достатъчно доказателство, че на човека може да
се отнеме всичко, освен едно: последната човешка
свобода да избере своето отношение при всякакви
обстоятелства, да избере свой собствен път.

Не знаех дали жена ми бе жива и нямаше
как да разбера (през цялото ми лагерничество нито

А там винаги трябваше да се прави избор.
Всеки ден, всеки час предлагаше възможност да
вземеш решение дали ще се подчиниш или не на
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онези сили, заплашващи да те лишат от самата
ти същност, от вътрешната ти свобода, решение,
което определяше дали ще станеш или не играчка
на обстоятелствата, след като си се отказал от
свободата и достойнството, за да бъдеш претопен в
калъпа на типичния лагерник.
Погледнати от тази страна, душевните
реакции на обитателите на един концентрационен
лагер трябва да означават за нас нещо повече от
прост продукт на определени физически и социални
условия. Макар условия като недоспиване, недостиг
на храна и различни проявления на психичния стрес
да предполагат, че лагерниците следва да реагират
по определен начин, при последния анализ става
ясно, че това каква личност ще стане неволникът,
е резултат от вътрешно решение, а не само от
влиянието на лагера.

Следователно всеки човек по принцип, дори
при такива обстоятелства, може да реши какво
ще стане от него – в интелектуално и духовно
отношение. Той може да съхрани човешката си
доблест дори в концентрационен лагер. Достоевски
е казал: „Има само едно нещо, от което се страхувам:
да бъда недостоен за страданията си“.
Тези думи често ми идваха наум, след като
опознах онези мъченици, чието поведение в лагера,
чиито страдания и смърт свидетелстваха за факта,
че последната вътрешна свобода не може да бъде
загубена. Може да се каже, че те бяха достойни за
своите страдания; начинът, по който ги понасяха, бе
истинско духовно постижение. Тъкмо тази духовна
свобода, която не може да бъде отнета, дава смисъл
и цел на живота.“

Всяка прилика с настоящето не е случайна!

Книгопис:
1. „Човекът в търсене на смисъл“, Изд. Хермес, 2013

Франкъл, в сп. Liternet, 2012.

2. „Лекарят и душата“, Леге Артис, 2001

5. Viktor Frankl Recollections: An Autobiography.; Basic
Books, Cambridge, MA 2000. ISBN 978-0-7382-0355-3.

3. Франкъл, Виктор. Ненаписаното в моите книги, София:
Леге-Артис, 2000
4. Ангелова, Мая. Човекът в логотерапията на Виктор

6. Pytell, Timothy. 2000. The Missing Pieces of the Puzzle:
a Reﬂection on the odd career of Victor Frankl, in: Journal of
Contemporary History, Vol. 35, No 2 (Apr., 2000), p. 297.

105

Българско списание за психиатрия. 2016; 1(2).

Фибромиалгия и психични разстройства
Георги Панов 1, Христо Кожухаров 2
Стара Загора, МБАЛ „Ст Киркович“ Неврофизиологична лаборатория 1
Медицински университет Варна,МБАЛ “Св.Марина” 2
Фибромиалгията е едно от най честите заболявания което се характеризира с хронична болка. При
този синдром се наблюдава висока психиатрична коморбидност, която допълнително влошава клиничната
картина, прогнозата и затруднава избора на подходяща терапевтична стратегия. Постигането на
добър терапевтичен резултат e свързано с изграждане на комплексния подход при тези болни и оценка на
психичната коморбидност.
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Fibromyalgia and psychiatric disorders
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Fibromyalgia is one of the most frequent conditions characterized by a chronic pain. The syndrome is
associated with a high rate of psychiatric comorbidity that additionally worsen clinical picture, prognosis and
impedes treatment strategy. Good therapeutic result in these patients is based on building a complex approach and
assessment of psychiatric comorbidity.
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Фибромиалгията е мускулно скелетно
заболяване, характеризиращо се с болка в разширени
зони на тялото, обикновенно двустранно, без да са
налице анатомични или физиологични нарушения
на локомоторният апарат. Този факт поставя болните
с фибромиалгия в особено положение, защото
често техните оплаквания не се приемат сериозно
поради липсата на обективни доказателства за тях.
Фибромиалгия е едно от най-честите заболявания,
засягащи мускулите, което се проявява с болка,
скованост и слабост в мускулите, сухожилията
и ставите. Засегнатите болезнени тъкани не са
асоциирани с тъканно възпаление (Mease PJ et
al., 2005; Shleyfer E et al., 2009). Поради това,
въпреки наличието на телесна болка, пациентите с
фибромиалгия не развиват тъканни увреждания или
деформации (Mease P et al., 2007; Schmidt-Wilcke T,
Clauw DJ, 2011). Болката при фибромиалгия като
цяло е широко обхватна и засяга двете страни на
тялото, като най-често включва врата, хълбоците,
раменете, ръцете, горната част на гърба и гръдния
кош (Perrot S.2008; Culpepper L, 2010). Този
синдром се среща най-често при млади жени или
жени на средна възраст, като основните симптоми
са упорита болка, скованост, чувство за умора,
неспокоен, сън, често придружавани от множество
други симптоми, като тревожност, депресия,
както и нарушения в социалното функциониране,
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изводими от посочените симптоми (Wolfe F et al.,
1995; Gerdle B et al., 2008). Някои изследвания
показват, че честотата на фибромиалгия достига до
9%. Установено е, че при лица от женски пол тя се
наблюдава до 4 пъти по- често отколкото при мъже.
В болничната помощ хоспитализираните болни с
това заболяване достигат до 5.7% (White KP et al.,
2001; Assumpção A et al., 2009). Други изследвания
показват, че синдромът на фибромиалгия при мъже
по-често е асоцииран и с разстройства на съня
(Prados G et al., 2013). Голям авторски колектив
прави анализ на динамиката на болковия синдром
в хода на времето, като анализират период от 6
години. Те установяват, че се наблюдава тенденция
за разширяване на зоните с болков синдром с
течение на времето (Jacobson SA1, et al., 2014).
От една страна, налице са данни, че при тези
болни се наблюдава съпътстваща психиатрична
коморбидност. От друга страна, не са малко
наблюденията, че при наличието на съпътстваща, но
нелекувана психиатрична патология се наблюдава
и влошаване в болковия синдром. (Ohayon MM,
2004). Тези реципрочни взаимоотношения между
симптомите на фибромиалгия и при психичните
болести се потвърждават от факта, че болката
затруднява постигането на ремисия при тези с
психиатрична коморбидност и е рисков фактор
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за релапс (Karp JF et al., 2005; Zis AP, 1979). От
друга страна известен е и фактът, че от депресивни
оплаквания страдат по-често жени отколкото мъже
в почти същото съотношение, както при синдрома
на фибромиалгия.
При анализ на 115 болни с фибромиалгия
се установява, че при близо 80 % се регистрира
психиатрична патология, оценена с диагностичния
инструментариум на DSM-4. От тях половината
са били с афективни, а другата половина с
тревожни разстройства (Thieme K et al., 2004).
Това изследване показва, че превалентността на
афективни разстройства е 3 пъти по-често при
болните с фибромиалгия, отколкото в общата
популация (Hawley DJ, Wolfe F, 1993). Други
проучвания сочат, че депресията е особенно честа
при болните с фибромиалгия и се наблюдава
при 70% от тях (Gracely RH et al., 2012; Arnold
LM et al., 2006). Допълнително потвърждение за
близките взаимоотношения идва и от факта, че
фибромиалгията е едно от най-честите страдания
наблюдавани при болни с депресия (Patten SB et
al., 2005). Провеждани са тестови изследвания
с цел оценка на депресивитета със скалата на
Хамилтон. Авторите намират при 83 % от болните
с фибромиалгия депресивни симптоми (Aguglia A
et al., 2011). От друга страна, при оценка на 500
болни с фибромиалгия, симптоми само на болка
са установени при половината от тях. При 20 %
– болка и клинично изразена депресия, 3% само
с болка и тревожност, и при остраналите 23 % –
болка, депресия и тревожност. Авторите намират,
че именно последната група болни е тази с найтежко изразени симптоми и изразена дисфункция
в социалния спектър (Drevets WC, et al., 2010).
Подобно е и наблюдението на други изследователи
– те установяват, че в синдрома на фибромиалгия
се откриват различни кластери. В първия включват
болните с болков синдром, депресия и нарушено
психично здраве. Във втория – с високо ниво
на умора, отпадналост и нарушено физическо
здраве, а в третия – тези със смесени симптоми
от предходните два кластера (Plazier et al., 2014).
Смисълът, който те виждат в това разграничаване,
е свързан и с избора на различни терапевтични
стратегии във връзка с известните трудности при
лечението на този синдром. Интерес представляват
и данните, че симптомите от биполярния спектър
– мания / хипомания, са също надпредставени при
болните с фибромиалгия. Някои автори установяват,
че до 59% от изследваните са със симптоми от
биполярния спектър (Carta MG et al., 2006).
Това прави разбираеми и резултатите от
друго ново изследване, касаещо ефективността
на антидепресивната терапия, провеждана при

тях. След 1 годишно лечение с антидепресанти
(авторите са използвали основно тези от групата
на SSRI) те установяват, че качеството на живот
при лекуваните болни е по-лошо отколкото при
тези, които не са провеждали лечение. Този
резултат следва от факта, че при голяма част от
тях са били провокирани биполярни симптоми,
които допълнително са влошили социалното
функциониране.(Carta M et al., 2013). При анализ на
1260 болни с фибромиалгия, други автори намират
10 пъти по-висока суццидна нагласа в сравнение
с общата популация. Това е изводимо от близката
корелация между висока биполярност и синдрома
на фибромиалгия при тях (Dreyer L, et al., 2010).
Други наблюдения също показват, че при 32 % от
болните има суицидна нагласа (Triñanes Y1, et al.,
2014). При изследване на факторите, корелиращи
с високо ниво на суицидна нагласа и поведение,
и прилагане на статистически анализи с различни
променливи величини се установява, че депресията
е основен фактор, свързан с високо ниво на
суицидна нагласа (Jimenez-Rodríguez I et al., 2014).
Проведено е проучване на партнъорите на
жени в репродуктивна възраст със синдром на
фибромиалгия. Използвана е скалата на Бек за оценка
на депресивитета при тях. Авторите намират, че те
също са с високо ниво на депресивни оплаквания,
кореспондиращи с тежеста на симптомите на
заболяването на техните съпруги (Yener M et
al., 2014). Други автори също правят анализ на
качеството на живот, сексуалното функиониране и
нивото на депресивни оплаквания на партнъорите
на болни с фибромиалгия. Те установяват при
всички тях високо ниво на сексуална дисфункция,
повишено ниво на депресивни оплаквания и
влошено качество на живот (Tutoglu A et al., 2014).
По отношение на лечението са налице много
изследвания, които показват, че е по-уместно да
се използват стабилизатори на настроението.
Самостоятелното включване на антидепресанти
е препоръчително да се избягва във връзка с
евентуална провокация на манийни / хипоманийни
симптоми. (Ghaemi SN et al., 2003). От друга страна,
противоречиво е отношението към използване на
атипични антипсихотични медикаменти.(RicoVillademoros F et al., 2014). При направен обзор за
тяхната ефективност, авторски колектив намира, че
само за quetiapine са налице данни за ефективност
при тях. Естествено, те могат да бъдат използвани
като част от терапията във връзка с възможната
провокация на афективни симптоми от останалата
терапия или от самото разстройство.
Интерес представляват наблюданията, че
при болни с фибромиалгия се наблюдава повишен
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риск от падане. Авторски колектив провежда
наблюдение при 60 болни с фибромиалгия, 60
болни с ревматоиден артрит и контролна група.
Установили са, че рискът от падане в групата на
болните с фибромиалгия е бил статистически
много по-висок отколкото при останалите групи,
като наблюдението е продължило за период от 12
месеца и анализ е бил правен на 1 месец, 6 месец
и 12 месец респективно. (Meireles SA et al., 2014).
Тези резултати стават напълно разбираеми от
проведени сходни наблюдения. Прави се анализ
на нестабилоността на походката и контрола над
позата на тялото при 117 лица от женски пол. От тях
67 са били с фибромиалгия. Резултатите показали,
че при болните с фибромиалгия се наблюдава
нарушен контрол над позата на тялото и повишени
осцилации около основната ос. Резултатите строго

корелирали с тежестта на основните оплаквания,
като в този случай основно с болковия синдром
(Muto L et al., 2014). Това наблюдание оправдава
резултатите за повишена склонност към падане при
тези пациенти.
Заключeние: Фибромиалгията е сравнително
често заболяване с разнообразна клинична
презентация и клинично висока психиатрична
коморбидност.
Тя
влияе
значимо
върху
качеството на живот на болните и техните близки.
Липсва специфично лечение, като изборът на
терапевтичната стратегия трябва да бъде съобразен
с наличието на различни подгрупи в състава на този
синдром, както и с оценката на психиатричните
симптоми при тях.
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Сър Обри Люис и отелесяването на тотема или от хистерия до
синдром на телесен дистрес
Иво Нацов
АИСМПП-Червен Бряг
Статията проследява развитието, противоречията и настоящото състояние на знанието
относно понятието хистерия. Терминът е изключен изцяло от МКБ-10, както и от американския ДСН
още в неговия ДСН-3 вариант.В тях е адаптирано понятието „соматоформни разстройства“, като общо
понятие за група от психични разстройства, които се манифистират предимно с телесни симптоми.
Диагнозата „хистерия“ е заменена с диагнозата „соматизационно разстройство“, включваща група от
хронични соматизиращи пациенти с множествени, медицински необясними телесни симптоми. Статията
се фокусира върху новите диагностични алгоритми в ДСН-5 и МКБ-11-„разстройство със соматични
симптоми“ и „синдром на телесен дистрес“.
Българско списание за психиатрия. 2016: 1(2):110-115.
Ключови думи: хистерия, соматизация,соматоформни разстройства,на телесен дистрес

Sir Aubrey Lewis and somatisation of the Totem or from hysteria to
bodily distress syndrome
Ivo Natsov
Private practice – Cherven Briag
The article traces the development, contradictions and the current state of knowledge on the concept of
hysteria. The term is excluded entirely from the ICD-10, as well as from American DSM still in its DSM-III variant.
Instead, the term “somatoform disorders” was adapted as a general term for a group of mental disorders that
manifest themselves mainly with bodily symptoms. The diagnosis of “hysteria” was replaced with the diagnosis
“somatization disorder” which includes a group of chronic somatizing patients with multiple medicaly unexplained
physical symptoms. The article focuses on new diagnostic algorithms in DSM-V and ICD-11 “- somatic symptom
disorder” and “bodily distress syndrome.”
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ВЪВЕДЕНИЕ

В знаменателната си статия „The survival of
Hysteria“ в началото на 70-те години на миналия век
Сър Обри Люис, първият професор по психиатрия
в днешния „King“s College London“ се обръща
към своите опоненти с думите ...“понятията в
науката умират трудно, а много от тях надживяват
тези, които пишат некролозите им“... 13 Тези думи
той отправя по повод липсата на публикации по
темата „хистерия“ в онова време и твърденията
на други известни професори, че тя е изчезнала
след смъртта на Charcot, а неговите ученици
Freud, Janet, Babinski много бързо са отхвърлили
идеите свързани с нея, насочвайки вниманието
си към по-просто дефинируеми разстройства. В
днешната психиатрична литература все още може
да се натъкнем на твърдението, че хистеричната
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парализа е феномен, който е съществувал
единствено до края на 19-ти и началото на 20-ти
век. Историческият факт е, че психоанализата се
ражда и развива именно поради интереса на Фройд
към хистеричните / конверзионни симптоми.
ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА

Терминът „хистерия“ се употребява от
праисторически времена, но широк консенсус
за неговото значение никога не е постиган.
Терминът е изключен изцяло от МКБ-10 4,
както и от американският ДСН още в неговия
ДСН-3 вариант 6.В тях е адаптирано понятието
„соматоформни разстройства“ като общо понятие
за група от психични разстройства, които се
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манифистират предимно с телесни симптоми.
Диагнозата „хистерия“ беше заменена с диагнозата
„соматизационно разстройство“, включваща група
от хронични соматизиращи пациенти с множествени,
медицински необясними телесни симптоми.
В групата на соматоформните разстройства се
включиха и „конверзионно разстройство“ в ДСН4, „дисоциативно / конверзионно“ в МКБ-10 както
„хипохондрия“ и „соматоформна болка“ 3.
Изследванията
на
соматизационното
разстройство в края на миналия век послужиха
за модели на модерната психиатрична диагноза.
Съвременната дефиниция на соматоформните
разстройства по думите на проф. Асен Жабленски
“се нарежда сред най-високите и най-сложни
концептуални постройки, издигани някога в
медицината”17.
Най-широко използвано в последните
десетилетия е роденото погрешка понятие
„соматизация“. Концепцията за „соматизация“ се
свръзва с името на W. Stekel, който я дефинира
като „телесно разстройство, представляващо
външен израз на глъбинна невроза“. Понятието
соматизация е използвано за първи път през 1925
година в английския превод на книгата на Stekel
„Impulshandlungen,
Wandertrieb,
Dipsomanie,
Kleptomanie, Pyromanie und verwandte Zustande“. В
немския оригинален текст думата „соматизация“ не
съществува. Тя е въведена от преводача J. Van Teslaar,
като превод на словосъчетанието „die Organsprache“
1
. То се използва, за да опише хипотетичен процес на
трансформиране на потиснатите емоции в телесни
симптоми. Беше направен опит това понятие да
се операционализира и да стане изключително
описателно под наименованието „медицински
необясними симптоми“.
ПОНЯТИЕТО ХИСТЕРИЯ ДО КРАЯ НА
19-ТИ ВЕК

Най-ранното
известно
описание
на
хистерията се открива в египетски папирус около
1900 години преди нашата ера 18. Описанието на
Хипократ 450 години преди Христос наподобява
това от египетския папирус. Той е смятал, че
хистеричните симптоми се дължат на мигрираща
из тялото матка. Така например, ако матката се
придвижи в областта на сърцето, предизвиква
се тревожност и констипация, а притискането
в областта на белия дроб води до респираторен
дистрес.Подобен възглед е споделял и Платон и дори
е мислел, че матката е жива твар, предназначена да
ражда деца. Ако остане прекалено дълго безплодна
след пубертета, тя се фрустрира и започва да се

движи из тялото, докато не бъде удовлетворена със
страст и любов 19.
Гален е оспорвал горното твърдение, но е
приемал, че хистеричните симптоми са свързани с
матката. Гален е мислел, че в матката се произвежда
женска семенна течност и нейното задържане
е причина за хистеричните симптоми.( Veith 19;
стр.42)
В периода 4-5 век от новата ера
християнството става извънредно популярно, а
поради своята догматичност църквата възражда
идеите на Свети Августин, който връща
разбирането за хистерията във времената преди
Хипократ посредством възгледа, че това не е
болест, а „обладаване от дявола“. Едва в края на 16ти век идеите на Хипократ се преоткриват отново и
връщат медицината в лоното на науката.
В 1618 година французинът
C. Piso
локализира причината за хистерията в мозъка. В
1648 година Willis, един от бащите на неврологията,
пише че ...“хистеричните атаки са следствие на
животински дух, локализиран в мозъка, готов
всеки момент да експлоадира...“ (Veith 19; стр.132).
Ще отбележим този момент, за да подчертаем
факта, че идеята за локализиране на причината за
хистеричните симптоми в мозъка се появява твърде
рано в историята на науката.
От средата до края на 19-ти век немската
психиатрична школа с идеята за „органична
психиатрия“ е водеща в Европа. Нейният найизявен представител Вилхелм Гризингер е споделял
мнението, че болестите на матката, яйчниците и
вагината имат свойството да бъдат последвани от
хистерия, която от своя страна може да еволюира
до психична болест (Veith 19; стр 194).
По същото време в парижката Салпетрирера
Шарко отстоява възгледа, че хистерията е вродено
неврологично заболяване с органична генеза, а
не психична болест (Shorter 18; стр 7). Описаните
от него псевдо-неврологични симптоми, като
хемихипестезии, ограничено виждане и чуване,
афония по-късно ще бъдат наречени „класически
конверзионни симптоми“.
Приема се, че неговите ученици Жане и
Фройд първи описват хистерията като психично
заболяване. Това обаче не е съвсем точно, тъй
като още Сиденхам я схваща като болест на ума и
се е фокусирал върху психологичните симптоми,
придружаващи телесните. Пинел също е приемал,
че причините за хистерията са морални и психични.
Един малко известен факт е, че английски
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лекар на име Картър (1828 – 1918) описва хистерията
от психодинамична гледна точка преди Фройд да
бъде роден. Според някои автори припокриването
на описанията на Фройд и Картър е толкова голямо,
че едва ли би могло да се дължи на случайност
18
. Картър дори описва основните принципи на
психотерапия при хистерия (т.нар. „морална
терапия“), които се споделят от професорите
Мьобиус и Щрюмпел в Германия.
Идеята, че хистерията е психично, а не
неврологично разстройство прави пробив в
научното мислене през 90-те години на по-миналия
век. Мьобиус, Щрюмпел и Крепелин са фигурите,
свързани с това. Класификацията на психичните
разстройства на Крепелин се оказва най-важна за
включването на хистерията в групата на психичните
болести.
За пълнота ще отбележим и възгледа на
Ромберг – един от най-влиятелните невролози
в средата и края на 19-ти век, който е смятал
хистерията за „рефлексна невроза“.
В края на 19-ти и началото на 20-ти век
се ражда психоанализата, базирана на интереса
на Фройд върху хистерията. Нейното цялостно
развитие е белязано от творчеството на своя
основоположник, свързано с изучаване на
конверзионната / хистерична симптоматика и
неговата първа книга „Studies in Hysteria“ през 1985
г. (заедно с Бройер) 7.
Малко известен факт е също така, че
Фройд се занимава твърде рядко с хистерията
след написването на тази книга, в която той
дефинира хистеричната невроза въз основата на
причинна връзка, а не върху симптомния спектър
на клиничната картина. В нея той определя
конверзионния механизъм като защитна реакция
чрез телесна симптоматика срещу вътрешен
конфликт, тоест директно символично представяне
на психологичния проблем.
За да отдадем нашия респект към
психоанализата и отношението й към изследвания
проблем, тук ще отбележим името на H.Kohut и
неговите психоаналитични идеи след 1970 година.
Основната му хипотеза е, че тревожността свързана
със заплаха от дефрагментация и дезинтеграция на
личността е най-дълбоката форма на тревожност,
която човек може да преживе. Следователно,
човек би направил всичко в границите на
своите възможности, за да предотврати това 12.
Произтичащият извод е, че телесният симптом
може да се разглежда като неспецифична реакция
без символно значение, което е и в съзвучие с
съвременните изследователски резултати.
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ПОНЯТИЕТО ХИСТЕРИЯ ПРЕЗ 20-ТИ ВЕК

Това е времето на постепенно изчезване
на понятието от изследователските проекти и
класификационните системи. Micale 14 (с. 102-106)
описва следните причини за този процес; откриване
на органична причина за много от разстройствата,
наречени „хистерични“. Например, епилепсията
е била включвана в диагнозата хистерия още от
времето на Хипократ. На второ място той отбелязва
драматичното развитие на психиатричната
нозология и класификация свързано с работите на
Крепелин и Блойлер.
Много от разстройствата, обозначавани като
хистерия, влизат в рубриката „деменция прекокс“
и други форми на психоза. Третата причина
според същия автор е въвеждането на понятието
„психоневроза“ и развитието на психоанализата,
които дават път на понятието „невроза“.
E. Shorter 18 смята, че хистерията не е
изчезнала, а пациентите са се „скрили“ в други
диагнози.
Но основната
причина за изчезването
на хистерията изглежда е административноорганизационна.
В средата на 19 век психиатрията е
организирана в големи психиатрични болници,
изолирани географски от обществото и останалата
част на медицината. Примери за такива болници –
убежища (във всички дименсии по оста пациент –
обслужващ персонал – общество) в България могат
да се разпознаят и днес.
Пациентите, представящи се с телесна
симптоматика не са били хоспитализирани в тези
големи психатрични клиники и психиатрите не са
имали контакт с тях, и следователно не са имали
опит в тяхното диагностициране, и лечение.
Те са приемани като „непсихиатрични случаи“
и отхвърляни от изследователските проекти и
„психиатрите-клиницисти“.
Тази проблематика търпи ново развитие
след раждането на консултативната и лиезон
психиатрия в общите болници на САЩ в началото
и средата на 20-ти век. Психиатрите изведнъж
отново се срещат с подобна симптоматика. Тогава
се ражда терминът „соматоформни разстройства“,
въведен в ДСН-3 и обхващаш група от психични
разстройства, представящи се предимно чрез
соматични симптоми. Той е адаптиран и в МКБ10. В тази група е включено и „соматизационно
разстройство“, в което попада „хистерията“ 2.
Основна характеристика на соматизиращият
пациент са оплаквания от необясними посредством
съвременните медицински методи телесни
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симптоми, а техният брой и вид са основни за
диагнозата „соматизационно разстройство“ 1.
В средата на века Purtell et al. 16 внимателно
описват 50 пациента, които са преминали множество
изследвания без да се намерят обяснения за техните
телесни оплаквания. Използвайки това проучване и
това на Robins and O’Neal, през 1960 година, Perly
& Guze 10 създават първите диагностични критерии
за хистерия, по-късно преименувани в „Синдром на
Брике“.
За да се постави диагнозата са били
необходими най-малко 20 симптома от изброени
58 в девет от десет органни системи. Тези
критерии включват и психиатрични симптоми като
тревожност, депресия и суицидност. За да се избегне
припокриване с критерии на други психиатрични
разстройства, по-късно психиатричните симптоми
се елиминират, като по този начин остават всичко 37
симптома. Прави се и полова диференциация, като
при мъже се изисква наличието на 12 симптома,
а при жени 14. Този синдром се обозначава като
„соматизационно разстройство“ и става част от
ДСН-3 6. Този принцип се запазва и в следващите
издания на ДСН, като в ДСН-4 са изброени 33
телесни симптома в 4-ри органни групи 3.
ДСН-5
РАЗСТРОЙСТВО
СОМАТИЧНИ СИМПТОМИ

СЪС

Съществува група от експерти, които
подлагат на критика релевантността на диагнозата
“соматоформно разстройство”.Според тези автори,
диагнозата “соматизационно разстройство” се
схваща по-добре като комбинация от личностово
разстройство и синдроми на тревожност и депресия.
Премахвайки групата на соматоформните
разстройства, експертите смятат, че психиатрията
ще оцени необходимостта да се обръща по-голямо
внимание на твърдението на тези пациенти, че
симптомите им са телесни по произход, вместо да
ги вмества в група от разстройства с хипотетична
психопатология. Соматичната медицина от своя
страна би могла да приеме, че много от пациентите
се обслужват лошо посредством набор от диагнози
и би могла да обърне повече внимание на отделните
симптоми и синдроми, с които те се представят.
ДСН-5 критерии 5

● A. Един или повече соматични симптоми,
които са изтощителни или водят до нарушаване на
ежедневния живот.

● Б. Прекомерни
мисли, чувства или
поведение, свързани с телесните симптоми,
проявяващи се с най-малко едно от следните неща:
1. Непропорционални и постоянни мисли за
сериозността на симптомите;
2. Постоянно високо ниво на тревожност за
здравословните проблеми;
3 Прекомерно време и енергия, посветени на
тези симптоми или здравни проблеми.
● C. Въпреки че не всеки соматичен симптом
присъства постоянно, съзнанието че го има, е
налице.
В обобщение може да се каже, че тази
нова диагноза обхваща комбинация от телесни
симптоми, водещи до дистрес и прекомерен или
маладаптивен отговор към тях, или свързана с тях
прекомерна загриженост за здравето.
Страданието на пациента се схваща като
автентично, независимо дали е медицински
обяснимо или не.
По този начин се избягва дуалистичната
парадигма и наименованието отговаря на
съвременния биопсихосоциален модел за разбиране
на соматизацията и свързаните с нея феномени.
МКБ-11 – СИНДРОМ
ДИСТРЕС?

НА ТЕЛЕСЕН

Синдром на телесен дистрес е емпирично
извлечена, статистически обоснована диагноза,
предложена като алтернатива на настоящата
нозология,
включваща
соматоформните
разстройства и функционалните соматични
синдроми като фибромиалгия, синдром на
възбудимото черво, синдром на хронична умора и
други.
Централната характеристика на този синдром
са различни физикални симптоми на телесен
дистрес, които могат да бъдат разпределени в три
групи: кардиопулмонални, гастроинтестинални и
мускулоскелетни.
Независимо че симптомите могат да бъдат
разпределени в три групи, тези клъстъри не
разделят на групи самите пациенти, тъй като някои
от тях преживяват и неспецифични симптоми като
умора, главоболие, световъртеж, нарушение в
концентрация на вниманието, които се свързват с
всички симптомни групи:
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МКБ-11 критерии?
да

не

Симптомна група
3 и повече Кардиопулмонални / автономни
Палпитации / разтуптяно сърце, прекордиален дискомфорт,задух без усилие,
хипервентилация, студени или топли вълни, треперене или клатене, сухота в
устата, пеперуди в стомаха, парене или зачервяване.
3 и повече Гастроинтестинални симптоми
Коремни болки, чести диарични изхождания,чувство за подуване / разширяване /
газове, регургитации, констипация, диария, гадене, повръщане, парещи усещания
в гърдите или епигастриума.
3 и повече Мускулоскелетни симптоми
Болки в ръце или крака, мускулни болки, болки в ставите, местещи се болки по
тялото, неприятна скованост, изтръпване.
3 и повече Общи симптоми
Трудности в концентрацията, нарушения в паметта, прекомерна умора,
главоболие, замайване.
4 и повече симптома от една от изброените групи

1 – 2 „да“ = Синдром на телесен дистрес със средна
тежест или Едноорганен синдром на телесен дистрес
3 – 4 “да“ = Синдром на телесен дистрес тежка форма
или Полиорганен синдром на телесен дистрес 9

Синдром на телесен дистрес включва
повечето пациенти със соматоформни разстройства,
въпреки че психологически симптоми и поведенчески
характеристики не са част от критериите за тази
диагноза. Според авторите на тази нозологична
единица, психоповеденческите характеристики не
са задължителни за класификацията. Диагнозата се
основава изключително върху броя на симпотимите,
който е важен предиктор на функционалната
увреда при тези пациенти. Изключването на
психоповеденчески характеристики може да се
разглежда като слабост, ,но и като предимство, тъй
като за повечето лекари / непсихиатри, срещащи се
с тези пациенти, тази диагноза може да се окаже
по-приемлива.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последните 30 години сме свидетели на
глобална и дълбока трансформация на обществото
и науката. Валидността и надеждността на
психиатричната диагноза и до днес остава
несигурна. На много места психиатрията се
упражнява от „професионалисти“, работещи
в хронично-хипноидни по отношение на
промените в науката състояния. В своята работа
“United in diversity: Are there convergent models
of psychiatric validity?“ Drozdstoj Stoyanov and
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Massimiliano Aragona смятат, че ...“ резултатите
от рейтинговите скали и стандартизирани
интервюта представляват деконтекстуализирани
фрагменти, извадени от наратива на пациента,
които едва ли могат да корелират с невронаучните
изследвания, провеждани в различни времена и
с различен набор от знания. Те предлагат ...“тази
обяснителна празнина да се запълни чрез програма
за интердисциплинарно валидиране...“ 20.
Подобна теза защищават и K. Kendler и
P.Zachar в своята работа „The incredible insecurity
of psychiatric nosology“...“ Преодоляването на тази
несигурност може да се постигне посредством
използването на по-широки, от по-висок порядък
диагностични класове, които са по-малко раними
както от промените в диагностичните схеми,
така и от зависимата от контекста проява на
разстройствата...“ 11.
Такава възможност, въпреки оспоримия си
дуалистичен характер, би могъл да бъде интерфейса
„психиатрия – обща медицина“, посредством който
практически е възможно да имаме отговор на
въпросите:
“Соматизатори“ вместо „хистерици“ ли са
съвременните класификационни системи , прав
ли е сър Обри Люис, вярна ли е грешката или
контекстуалната несигурност в психиатрията е
непреодолима?
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Боди имидж при шизофрения
Стефан Попов
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински Университет, Пловдив
Терминът боди имидж (БИ) е за първи път въведен от австрийския невролог и психоаналитик
Паул Шилдер през 1935 г. Шилдер посочва, че БИ е «... снимката на нашето тяло, което ние си съставяме
в нашите представи – тоест начина, по който ние виждаме себе си». Прайс описва модела на БИ с
предположението, че хората притежават динамичен личен имидж на тялото си и че моделът се състои
от три основни компонента: тялото като реалност, тялото като идеал и представяне на тялото.
Пациентите с шизофрения изглежда имат равен или по-голям риск за затлъстяване в сравнение с общата
популация. Неудовлетвореността от боди имиджа е свързана с компенсаторно поведение за отслабване
или участие в по-здравословен начин на живот, но тази връзка не е стабилна при шизофренните пациенти.
Шизофренните пациенти със затлъстяване в състояние на ремисия са наясно с наднорменото си тегло,
но не са загрижени за намаляването му. Не е докрай изяснено доколко точно възприемат външния си
вид тези пациенти и ако е налице импулс за промяна в поведението, как преценяват връзката между
симптомите и тези промени. Като цяло, съществува решителна липса на проучвания, които да сравняват
възприятията на шизофренни пациенти по отношение на вида и мотивацията им за отслабване, със
здрави хора. Намерени са различия между субективно възприеманото и действителното тегло на
пациентите. Шизофренните пациенти са значително по-склонни да подценяват теглото си в сравнение
с непсихиатрични нормални контроли. Тази неточност не е продукт на лош контрол на симптомите, тъй
като нивото на симптоматиката сред групата на изследваните пациенти с шизофрения е било доста
ниско. Бъдещите изследвания трябва да помогнат за определяне на такива програми, които биха имали
по-големи шансове за успех, а също така да установят дали нарушаването на БИ при пациенти с хронична
шизофрения е фиксирана характеристика на заболяването или е само едно от усложненията, свързани с
продължителността и тежестта на заболяването.
Българско списание за психиатрия 2016:1(2):116-120.
Ключови думи: боди имидж, шизофрения, наднормено тегло, отслабване

Body image in schizophrenia
Stefan Popov
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University, Plovdiv
The term body image (BI) was first introduced by the Austrian neurologist and psychoanalyst Paul Schilder
in 1935. Schilder stated that BI is “... the image of our body that we are putting together in our imagination –that
is, the way we see ourselves.” Price describes the model of BI with the assumption that people have a dynamic
personal image of their body and that the model consists of three main components: body as a reality, body as
an ideal and the representation of the body. Patients with schizophrenia seem to have an equal or greater risk for
obesity compared to the general population. Dissatisfaction with body image is associated with compensatory
behaviors for weight loss or participation in a healthy lifestyle, but this relationship is not stable in schizophrenic
patients. The schizophrenic obese patients in a state of remission are aware of overweight, but are not concerned to
reduce it. It is not fully clear how exactly these patients perceive their appearance and if there is a momentum for
change in behavior, how they consider the relationship between symptoms and changes. Overall, there is a crucial
lack of studies to compare perceptions of schizophrenic patients regarding the type and motivation for weight
loss to healthy subjects. There are diﬀerences between subjectively perceived and actual weight of the patients.
The schizophrenic patients are significantly more likely to underestimate their weight compared with normal nonpsychiatric controls. This uncertainty is not a product of poor symptom control as the level of symptoms among the
group of studied patients with schizophrenia has been low. Future research should help to establish such programs
that would have more chances for success, and also to determine whether the distortion of BI in patients with
chronic schizophrenia is a fixed characteristic of the disease or is just one of the complications associated with the
duration and severity of the disease.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2016,Vol.1(2):116-120..
Keywords: body image, schizophrenia, obesity, weight loss
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ВЪВЕДЕНИЕ
Боди имидж (Body image) е възприемане на
естетиката или сексуалната привлекателност на
собственото тяло на човека. Човешкото общество
винаги е оценявало високо красотата на тялото, но
възприятието на собственото тяло от индивида може
да не съответства на стандартите на обществото.
Терминът боди имидж (БИ) е за първи път
въведен от австрийския невролог и психоаналитик
Paul Schilder. Той комбинира концепцията на Carl
Wernicke за соматопсихика, ортостатичния модел
на тялото на сър Henry Head и идеята на Freud, че
егото е преди всичко его на тялото. Той достига
до собствена формулировка за основната роля на
боди имиджа за отношението на човека към себе
си, към своите събратя и към света около себе си. С
течение на годините, Schilder пише редица статии,
развивайки тези формулировки, като кулминация е
книгата му „Представа и външен вид на човешкото
тяло“, публикувана през 1935 г., която е оценена
най-високо сред късните му творби 32.
Шилдер твърди, че всеки човек има
потенциално безкраен брой отделни БИ.
Той изследва ролята на промените в БИ при
шизофрения, с особено внимание към чувствата на
деперсонализация 23.
Има много причини, които допринасят за
развитието на нормалния БИ, точно както има много
причини, които променят БИ. Предполага се, че БИ
е широко ползвано, но слабо дефинирано понятие
3
. Дефинициите за боди имиджа са напреднали
през годините 23,31,20. Schilder посочва, че БИ е „...
снимката на нашето тяло, което ние си съставяме
в нашите представи – тоест начин, по който ние
виждаме себе си“ 23.
Това предполага, че БИ е лично усещане за
индивида. Smith развива тази теза допълнително
чрез
внушението „Ние всички имаме наша
представа за тялото си, което е съставено при
раждането и се развива, както ние растем „ 24 .
Price описва модела на БИ с предположението,
че хората притежават динамичен личен имидж на
тялото си и че моделът се състои от три основни
компонента: тяло като реалност, тялото като идеал
и представяне на тялото 20 .
Боди (тяло) реалност
Описва тялото както то наистина съществува,
„плът и кръв“. То не винаги изглежда така, както ние
непременно бихме искали да го видим. Промени
в тялото са свързани с травма, злокачествени
заболявания, инфекции и недохранване. Това е найчестата точка на съприкосновение между заплаха и
промяна на БИ.

Идеална представа (идеал) за тялото
Това е по-близо до оригиналната дефиниция
за БИ на Шилдер като „картината в главите ни за
това как трябва да изглежда тялото ми, за да ми
харесва“. Това включва контур на тялото, обем на
тялото и размер, които са повлияни от социални
или културни норми, които се променят.
Представяне (външен вид) на тялото
Тялото ни рядко отговаря на нашите
представи за идеал и в стремежа си да балансираме,
представата ни е изкривена. Това е начинът, по
който ние се представяме в света около нас, начинът
по който се обличаме, ходим, говорим и се държим
в обществото, а също и начинът по който носим
помощни средства като бастун, очила, слухов
апарат и др. Носенето на прилепнали дрехи също
спада към тази категория 20 .
Много автори са съгласни, че боди имиджът
не е статична концепция, а се развива и променя
заедно с житейския опит на индивида 22,23,20,28 .
Според Wright „всяка промяна във външния
вид или функцията на която и да е част от тялото ни,
е заплаха за имиджа ни“ 31. Ако това се разглежда
в контекста на предходните определения, можем
да видим как хроничните болести на пациентите
причиняват безпокойство и промяна на външния
вид, на част от тялото и това може да доведе до
промяна на техня БИ.
Известно е, че обществото играе голяма роля
при формирането и поддържането на БИ, а също
така упражнява по-голям натиск върху нас, за да
се съобразяване с определен образ, както и със
здравословен начин на живот, приятен външен вид
и налагането му като „комфортна норма“ 21 .
ОСОБЕНОСТИ НА БОДИ ИМИДЖ
ПРИ ШИЗОФРЕНИЯ
Пациентите с шизофрения изглежда
имат равен или по-голям риск за затлъстяване в
сравнение с общата популация 8, 14 .
Множество фактори допринасят за риска
от затлъстяване сред пациентите с шизофрения,
включително евтини диети, бездействие, както и
ефектите на психотропните лекарства 1,4,5,7,18, 19,30.
Редица проучвания показват намаляване на
качеството на живот и увеличаване на соматичната
свръхзагриженост, свързана със затлъстяването
27
или с поява на метаболитен синдром 15,16 при
шизофренни пациенти. Въпреки това, основният
въпрос към клиницистите е до каква степен
шизофренните пациенти са наясно с проблемите с
теглото и са мотивирани да променят поведението,
което допринася за затлъстяването им.
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Изследвания на общата популация показват,
че неудовлетвореността от боди имиджа е свързана
с компенсаторно поведение за отслабване или
участие в по-здравословен начин на живот, но тази
връзка не е стабилна при шизофренните пациенти
10
. Не е докрай изяснено доколко точно възприемат
външния си вид тези пациенти и ако е налице
импулс за промяна в поведението, как преценяват
връзката между симптомите и тези промени. Малко
изследвания са посветени на тези взаимоотношения
при пациенти с шизофрения.
Шизофренните пациенти със затлъстяване
в състояние на ремисия са наясно с наднорменото
си тегло, но не са загрижени за намаляването му 17.
В извадка от пациенти в общността с шизофренна
психоза се установява положителна връзка
между измерен ИТМ, самооценките съответно на
пациенти с наднормено и ненаднормено тегло, и
желанието за отслабване 27. И в двете проучвания
отсъства контролна група, съставена от психично
здрави лица.
Не на последно място, въпросът за наличие
на симптоми и терапевтичен отговор на симптомите
е бил повдиган в публикации, които свързват
увеличаването на теглото с терапевтичния отговор
на антипсихотици 6, но само едно изследване е
разгледало тази връзка в детайли. Проучването
CATIE Schizophrenia Trial, което сравнява
симптомите, демографските и други фактори сред
онези, които създават или не метаболитен синдром,
не е открило значителни разлики между групите
на болни и оценяващи се като здрави хора 15. Като
цяло, съществува решителна липса на проучвания,
които да сравняват със здрави хора възприятията
на шизофренни пациенти по отношение на вида и
мотивацията им за отслабване.
И така, насоките в изследванията за връзката
БИ и шизофрения са следните:
Изследване осведомеността по проблемите
на теглото чрез сравняване на възприемането на
реалните параметри на теглото при пациенти с
шизофрения и психично здрави;
Изследване на връзката между положителни
и отрицателни симптоми на шизофрения, настроение
и тревожност, с точността на възприятието на тегло
сред пациентите с шизофрения;
Идентифициране
стратегии за отслабване.

на

преференциални

Loh и съавтори 13 използват осем въпроса,
адаптирани от Meyer 17, за да оценят осведомеността
по въпросите, свързани с теглото при хронично
психично болни пациенти. Въпросите са насочени
към самооценката на пациентите за собственото
им тегло, използвани в миналото стратегии за
отслабване, както и към дейностите, с които те биха
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били склонни да се занимават с цел отстлабване в
бъдеще.
Намерени са различия между субективно
възприеманото и действителното тегло на
пациентите. Шизофренните пациенти са значително
по-склонни да подценяват теглото си в сравнение с
нормалните контроли (p < 0.05).
В линеен регресионен модел с използване на
точност на преценката като зависима променлива
(точността = възприемания ИТМ / действителния
ИТМ) и диагностичната кохорта, и ИТМ като
независими променливи, ИТМ (p<0.001) е
статистически значимо свързан с точността на
преценката, но не и с диагнозата. Затлъстяването
е значим предиктор за подценяване на теглото,
каквото е и взаимодействието между затлъстяването
и диагнозата (p = 0.05).
ПРЕДПОЧИТАНИ
НАЧИНИ
ЗА
НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕГЛО ПРИ ПАЦИЕНТИ
С ШИЗОФРЕНИЯ
Сред пациентите с шизофрения и
шизоафективно разстройство, по-голямата част
(60%) съобщават, че постоянно се интересуват от
намаляване на теглото. Някои опити да отслабнат
в миналото споделят 58%, от които 28% с диети,
32% с увеличаване на фитнес тренировки, 22%
са опитвали диета и физически упражнения
едновременно, а 18% се срещат с диетолог. По
време на лечението 58% от пациентите съобщават,
че ще се интересуват от ежеседмични тренировки,
за да отслабнат или да подобрят здравето си.
Само 8% от пациентите с диагноза
шизофрения са съобщили, че не се интересуват
от промяна на диетата си, за да отслабнат; 24%
предпочитат да променят диетата си в собствена
такава; 44% са искали среща с лекар или диетолог в
продължение на поне една сесия, а 36% съобщават,
че те ще присъстват на седмични тренировки в
продължение на минимум 3 месеца и ще опитат да
отслабнат с диета.
По отношение на упражняване програми за
отслабване, 40% съобщават, че те биха искали да
имат средства, за да се присъединят към фитнес
зала, 20% биха искали да се срещнат с лекар или
специалист поне веднъж, за да получат препоръки
за увеличаване на физическите упражнения и
36% съобщават, че ще присъстват на седмични
физически занимания в продължение на минимум 3
месеца, за да отслабнат чрез физически упражнения
13
.
В проучвания, проведени с непсихиатрични
популации със затлъстяване и наднормено тегло
пациентите надценяват размера на тялото си по
скалата за БИ 25.
Докато някои проучвания 15, 26 са установили,
че пациентите с тежки психични разстройства са
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били в състояние да разпознаят, че теглото им е над
нормалното, според други автори, в сравнение с
непсихиатрични нормални контроли, пациентите
с диагноза шизофрения или шизоафективно
разстройство значително подценяват размера на
тялото. Нещо повече, тази неточност не е продукт
на лош контрол на симптомите, тъй като нивото на
симптоматиката сред групата на шизофрениците е
било доста ниско.
В допълнение, когато последиците от
затлъстяването се контролират, подценяването на
теглото е по-голямо при пациентите с шизофрения
в сравнение с нормалните контроли. Констатацията,
че пациентите с шизофрения може да проявят
интерес към програми за отслабване от различни
видове се оспорва от някои изследователи 27 .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Затлъстяването
представлява
уникален
проблем за хората с тежки психични разстройства
и може да допринесе за по-голяма тежест на
психиатричните симптомии, по-ниски нива на
психичното и физическото здраве при пациенти
с шизофрения 2,9, 11,15,26 . Затлъстяването и
медикаментите, свързани с повишаване на теглото
може да имат пряко въздействие върху хода на
тежките психични разстройства чрез намаляване на
придържането към терапията, свързано с дистреса
от увеличаване на теглото 29.
Лекарите в първичната медицинска помощ
и психиатрите трябва рутинно да обсъдждат
влиянието на затлъстяването и начина на живот
върху здравето на пациентите с шизофрения и да им
предложат консултации с диетолози и специалисти
по хранене, защото може да има неочаквано висок
интерес към тези програми.
Специалистите по хранене и диетолозите
може да се нуждаят от обучение, съобразено с
конкретните нужди на пациентите с шизофрения.
Например, повечето от тези пациенти получават
малко доходи и пребивават в места, където нямат
достъп до кухненски съоръжения. От това следва,
че може да бъде по-подходящо да се образоват
пациентите по отношение на най-добрия избор на

ресторант за бързо хранене или контролиране на
размера на порцията от стандартно меню.
Ясно е, че медикаментите, по-специално
антипсихотиците, могат да играят роля за
повишаване на теглото, при което прекратяването
на терапията може дабъде „спасителен” вариант за
някои пациенти и да доведе до загуба на тегло като
резултат 15,16 .
За някои пациенти, превключването към
друг антипсихотик не е опция и затова трябва
да бъдат предоставени поведенчески стратегии.
Има известни доказателства, които сочат, че
поведенческите интервенции против затлъстяване
при пациенти с шизофрения могат да бъдат полезни
12
. Пациентите с диагноза шизофрения нерядко са
готови да се ангажират с лечение за намаляване на
теглото и подобряване начина на живот.
Тъй като тези пациенти нерядко подценяват
размера на тялото си, може да е необходимо в
началото на лечението да се включат мотивационни
техники на интервюиране, както и образователни
компоненти (например, изчисляване на ИТМ,
измерване на кръвното налягане), за да се повиши
мотивацията и за осъзнаването на наднорменото
тегло и затлъстяването.
Бъдещите изследвания трябва да помогнат
за определяне на такива програми, които биха
имали по-големи шансове за успех, а също така да
установят дали нарушаването на БИ при пациенти с
хронична шизофрения е фиксирана характеристика
на заболяването или е само едно от усложненията,
свързани спродължителността на заболяването.
За пациентите с диагноза шизофрения е
значително по-вероятно да страдат от затлъстяване,
отколкото здрави контроли. Пациенти с наднормено
тегло с диагноза шизофрения подценяват теглото
си в по-голяма степен, отколкото нормалните
контроли, дори когато отчитат ефектите от
това затлъстяване, които могат да повлияят на
тяхната готовност и мотивация да се занимават с
интервенции за намаляване на тегло. По-голямата
част от пациентите с диагноза шизофрения
изразяват готовност да се включат в психосоциални
интервенции за намаляване на теглото 13.

Книгопис:
1. Allison D., Fontaine K., Heo M. The distribution ofbody
mass index among individuals with and without schizophrenia. J Clin
Psychiatry. 1999; 60:215–220.
2. Allison D., Mackell J., McDonnell D. The impact ofweight
gain on quality of life among persons with schizophrenia. Psychiatr Serv
2003; 54:565–567.
3. Atkinson A. Body image considerations in patients with
wounds. Journal of Community Nursing, 2002; 16(10): 32–38
4. Brown S., Birtwistle J., Roe L., Thompson C. The
unhealthylifestyle of people with schizophrenia. Psychol Med, 1999;
29:697–701.

5. Casey D., Haupt D., Newcomer J. Antipsychotic induced
weight gain and metabolic abnormalities: implications for increased
mortality in patients with schizophrenia. J Clin Psychiatry, 2004;
65(suppl. 7): 4–18; quiz 19–20.
6. Czobor P., Volavka J., Sheitman B. Antipsychotic-induced
weight gain and therapeutic response: a diﬀerential association. J Clin
Psychopharmacol, 2002; 22:244–251.
7. Davidson S., Judd F., Jolley D., Hocking B., Thompson S.,
Hyland B. Cardiovascular risk factors for people with mentalillness.
Aust NZ J Psychiatry, 2001; 35:196–202.
8. Dickerson F., Brown C., Kreyenbuhl J. Obesity among

119

Българско списание за психиатрия. 2016; 1(2).
individuals with serious mental illness. Acta Psychiatr Scand, 2006;
113:306–313.

20. Price B. Body Image: Nursing concepts and care. Prentice
Hall, London, 1990

9. Dixon L., Postrado L., Delahanty J., Fischer P., Lehman
A.The association of medical comorbidity in schizophrenia.with poor
physical and mental health. J Nerv Ment Dis, 1999; 187:496–502.

21. Salter M. ed Altered Body Image: The nurses’ role. John
Wiley Chichester, 1988

10. Grogan S. Body image: understanding body dissatisfaction
in men, women and children. New York: Routledge, 1999.
11. Kurzthaler I., Fleischhacker W. The clinical implications of
weight gain in schizophrenia. J Clin Psychiatry, 2001; 62(7):32–37.
12. Loh C., Meyer J., Leckband S. A comprehensive review of
behavioral interventions for weight management in schizophrenia. Ann
Clin Psychiatry, 2006; 18:23–31.
13. Loh C., Meyer J., Leckband S. Accuracy of body image
perception and preferred weight loss strategies in schizophrenia: a
controlled pilot study. Acta Psychiatr Scand, 2008; 117: 127–132
14. Mc Evoy J., Meyer J., Nasrallah H. Prevalence ofthe
metabolic syndrome in patients with schizophrenia:baseline results
from the Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Eﬀectiveness
(CATIE) Schizophrenia Trial and comparison with national estimates
from NHANES III. Schizophr Res, 2005; 80:19–32.
15. Meyer J., Nasrallah H., McEvoy J. The ClinicalAntipsychotic
Trials of Intervention Eﬀectiveness (CATIE) Schizophrenia Trial:
clinical comparison of subgroups with and without the metabolic
syndrome. Schizophr Res, 2005; 80:9–18.
16. Meyer J., Pandina G., Bossie C., Turkoz I., Greenspan A.
Impact of an open-label switch from olanzapine to risperidone on the
prevalence of the metabolic syndrome in overweight or obese patients
with schizophrenia or schizoaﬀective disorder. Clin Ther, 2005;
27:1930–1941.
17. Meyer J. Awareness of obesity and weight issues among
chronically mentally ill inpatients: a pilot study. Ann ClinPsychiatry,
2002; 14:39–45.
18. Meyer J. Eﬀects of atypical antipsychotics on weight and
serum lipid levels. J Clin Psychiatry, 2001; 62:27–34.
19. Neovius M., Eberhard J., Lindstrom E., Levander S. Weight
development in patients treated with risperidone: a 5-year naturalistic
study. Acta Psychiatr Scand, 2007; 115:277–285.

120

22. Schilder (1935) cited in MacGinley K. Nursing care of the
patient withaltered body image. Br J Nurs, 1992; (22): 1098–102.
23. Schilder Р. The Image and Appearance of the Human Body,
Vienna, London, 1935
24. Smith J. Competition and body size. Theoretical population
biology, 1986; 30 (2): 166-79.
25. Sorbara M., Geliebter A. Body image disturbance in obese
outpatients before and after weight loss in relation to race, gender, binge
eating and age of onset of obesity. Int J Eat Disord, 2002;31:416–423.
26. Strassnig M., Brar J., Ganguli R. Body mass index and.
quality of life in community-dwelling patients with.schizophrenia.
Schizophr Res, 2003; 62:73–76.
27. Strassnig M., Brar J., Ganguli R. Self-reported body weight
perception and dieting practices in community-dwelling patients with
schizophrenia. Schizophr Res, 2005; 75:425–432.
28. Van de Velde C. Body images of one’s self and of others:
developmental and clinical signiﬁcance. Am J Psychiatry, 1985; 142(5):
527 –37.
29. Weiden P., Mackell J., McDonnell D. Obesity as a risk factor
for antipsychotic noncompliance. Schizophr Res, 2004; 66:51–57.
30. Wetterling T. Body weight gain with atypical antipsychotics.A
comparative review. Drug Saf, 2001; 24:59–73.
31. Wright M. Body image satisfaction in adolescent girls and
boys: A longitudinal study. Journal of youth and adolescence, 1989;
18(1): 71-83.
32. Ziferstein I. Psychoanalysis and psychiatry: Paul Ferdinand
Schilder (1886-1940). In: Eisenstein, Grotjahn (ed.): Psychoanalytic
Pioneers, London, New York, 1966.

Българско списание за психиатрия. 2016; 1(2).

Дефицит в декодиране на лицева експресия при шизофрения ІІ.
Корелация с когниция и социални дисфункции: обзор
Тодор Толев
Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – Раднево
Представен е обзор на литература, цитирана по PubMed / MEDLINE за периода от 1974 до 2011
год. по отношение на връзка между дефицити в декодиране на емоционална лицева експресия с тежест
на клинични симптоми, когнитивни увреди и социални дисфункции при шизофрения. Втората част на
обзора е посветена на асоциацията на дефицит в декодиране на емоционална лицева експресия с увреди в
когниция, социална перцепция и социални дисфункции при шизофренната болест. Предлага се коментар за
причините за нееднородността и понякога – за противоречивостта на резултатите при различни автори
като последица от нееднаквост в дизайн, избор на участници и методики, и разлики в целите при отделни
проучвания.
Българско списание за психиатрия 2016:1(2):121-134.
Ключови думи: шизофрения, лицева експресия, когниция, социални дисфункции.

Deﬁcit in decoding of facial aﬀect in schizophrenia ІІ. Correlation with
cognition and social dysfunctions – overview
Todor Tolev
State psychiatric hospital Dr Georgi Kissiov – Radnevo
A review of articles, cited in PubMed / MEDLINE for the period 1974 – 2011 regarding association of deficits in
facial aﬀect decoding in schizophrenia with clinical symptoms, cognitive impairments and social dysfunction is presented.
In the second part of the review correlation between impairments of facial aﬀect recognition and cognition, and social
dysfunctions in schizophrenia are discussed. Comments are provided over heterogeneity and controversies of results – as
a result of diﬀerences in design, methods of observation, selection of subjects and in diﬀerent aims of the investigations.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2016,Vol.1(2):121-134.
Keywords: schizophrenia, facial aﬀectcognition, social dysfunctions.

Дефицитът в декодиране на емоции в лицева
експресия при шизофрения е отдавна забелязан и
добре описан феномен (Morrison et al., 1988 68, Mandal
et al., 1998 62, Trémeau, 2006 101 ), а абнормностите
в афективността при шизофренната болест са
описани още от времето на Kraepelin и са отразени
още в ранните студии за шизофрения (Bleuler,
1911). Ала въпреки множеството публикации за
връзката на неумението за разпознаване на лицев
афект с генетични, невронални, невро-анатомични,
клинични и когнитивни отклонения при това
заболяване, както и със социалните дисфункции
при шизофрения, все още необходимата яснота в
тази област липсва.
Темата за когнитивните увреди при
шизофрения е тясно свързана и преплетена с
естеството на емоционалните увреди при тази
болест, с нарушенията в социалната когниция
(към която множество автори прибавят и

дефицитите в перцепция на лицева емоция), а
оттам – и към социалните дисфункции, като пряко
произтичащ дефицит или поведенческа проекция
на шизофренните симптоми в цялата им широка
гама – позитивни, негативни, на дезорганизация и
афективни.
В своя мащабен обзор Mandal et al., 1998 62
отбелязват, че повечето изследователи приемат
емоционалните увреди при шизофрения като
вторични спрямо когнитивните увреди. Този
възглед е основан на хипотезата, че емоциите са
вторични и зависими от когницията (Lazarus, 1984).
Има и друга хипотеза – че емоциите са първични
и независими от когницията (Zajonc, 1984).
По смисъла на втория възглед, емоционалната
увреда при шизофрения може би не е глобална,
а е специфична за определени разновидности
– защото не всички емоции са съпроводени от
сходни реакции. Придържането към втория
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възглед предполага генерализирана редукция на
способността за обработка на информация, понеже
шизофренията е преди всичко когнитивна болест.
Mandal et al., 1998 62 добавят, че в рамките
на хемисферната теория, акцентуираща върху
приоритета на дясната хемисфера в перцепцията на
лицева емоция (Bryden, 1982; Mandal, Singh, 1990;
Borod, 1992; Mandal et al., 1993), най-уязвими към
дефицит в перцепцията са негативните емоции
(Davidson et al., 1990; Mandal et al., 1991).
Mandal et al., 1998 62 уточняват, че хипотезата
за интерхемисферна дисконекция (Nasrallah et
al., 1982; Biswas et al., 1996) допуска значимата
редукция на уменията за декодиране при
шизофрения да се дължи на интерхемисферния
дисконекционен
синдром.
Счита
се,
че
емоционалната увреда при шизофрения е вторична
спрямо когнитивната увреда, понеже когнитивният
тласък за емоционални стимули (което е функция
на лявата хемисфера) има намален достъп до
дясната хемисфера. От тук произлиза изводът, че
налице е генерализиран дефицит в обработката на
емоционална информация при шизофрения.
Trémeau, 2006 101 в обзора на 110 проучвания
за емоционалните дефицити при шизофрения
относно неуменията за декодиране на лицева
експресия споменава, че при шизофрения увредите
в разпознаване на емоции корелират с увреди в
когницията в три, вероятно независими една от
друга области – експресия на емоции, преживяване
на емоции и перцепция на емоции.
Marwick, Hall, 2008 64 в обзор на ролята на
обработката на информация за лице при шизофрения
по отношение на социалната когниция, определена
като широко понятие, обхващащо множество
взаимно припокриващи се процеси, но на практика
свеждаща се до уменията за мислене за другите
хора – което включва процесите на перцепция,
осъзнаване и интерпретация на социални стимули,
и произвеждане на адекватен социален отговор
(Haxby et al., 2000), особено внимание се отделя
на човешките лица. Защото хората са визуални
животни, прекарващи голяма част от времето си в
анализиране на лица.
С оглед на социалната дисфункция,
причинена от шизофрения, опознаването на
социалната когниция е важно (Marwick, Hall, 2008
64
), защото това позволява абнормностите да се
дефинират на нивото на когнитивната дисфункция
и невроналните нарушения като прелюдия към поотдалечените зони на симптоми и поведение.
Обработката на информация за лице е
плод на дейността на много мозъчни области,
действащи паралелно и в съвместност. Haxby et
al., 2000 предлагат следния йерархичен модел:
След първоначален анализ в зрителния кортекс,
перцепцията на лицеви черти се медиира от
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невроните в инфериорните окципитални гируси.
Перцепцията за лице като уникална идентичност,
базирана върху инвариантни лицеви черти,
се медиира от латералния фузиформен гирус.
Перцепцията за вариабилни лицеви черти,
необходими за социалната комуникация, например
форма на устата или поглед на очите, се медиира от
супериорния темпорален сулкус. Счита се, че тази
базисна информация се интерпретира след това
от разширени невронални системи, включващи
амигдала и префронталния кортекс, за да възникне
перцепцията за смисъл, включително и емоция, и
да се определи фокус на вниманието.
Вариантно-инвариантната дистинкция на
Haxby et al., 2000 е отражение на емоция-идентитет
дистинкцията на Bruce, Young, 1986, предполагаща
различни мозъчни процеси, асоциирани с
перцепцията на идентитет, емоция и познатост.
По тази причина (Marwick, Hall, 2008 64)
социалната когниция, реализирана чрез базисните
когнитивни процеси, се оказва функционално
важна при шизофрения в определяне на социалното
поведение и прогнозата чрез успех в поредица от
задачи и според поредица оценки (Couture et al.,
2006).
Връзката между разпознаване на лицева
емоция и другите когнитивни параметри все още се
дискутира. Някои автори считат, че разпознаването
на лицева емоция няма предиктивна стойност
спрямо когнитивните мерки (Cohen et al., 2006),
докато други твърдят, че такава връзка има
(Addington et al., 2006; Poole et al., 2000).
В обобщение, разпознаването на лицева
емоционална експресия, но вероятно не и
разпознаване на идентичност на лице, има
функционално значение за социалния изход при
шизофрения и може да допринася за прогнозата
извън стандартните когнитивни умения (Marwick,
Hall, 2008 64).
След тезите за тясната взаимовръзка
между когниция, социална когниция, поведение и
социално функциониране, ще посочим само малка
част от изследванията за връзка на когнитивните
увреди с лоши резултати в декодиране на лицева
емоционална експресия.
Kline et al., 1992 49, при изследване на 14
пациенти с параноидна шизофрения, 13 пациенти
с не-параноидна шизофрения и 15 сравними
контроли установяват, че не-параноидните
пациенти с шизофрения, в сравнение с
параноидните, освен по-лошото справяне с
идентифициране на емоционално състояние в
лицеизраз, имат и по-голям паметов дефицит при
разпознаването на геометрични фигури отколкото
при разпознаването на лица. Този дефицит при непараноидните шизофренно болни допуска, че те
имат по-лошо организирана схема за запомняне на
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по-слабо структурирана невербална информация.
Находката подкрепя идеята за фундаментални
когнитивни различия между лицата с параноидна и
не-параноидна шизофрения.
Schneider et al., 1995 93 проучват 40
пациенти с шизофрения и 40 здрави контроли
с невроповеденчески проби за оценка на
емоционално
разграничаване
и
индукция
на афект с лицеви изображения на веселие,
тъга и неутрално съдържание. Приложени
са невропсихологични тестове за интелект,
внимание, абстракция-флексибилност, памет, език,
пространствени и сензомоторни функции. Оказва
се, че разграничаването на емоции корелира и с
успеха в абстракция, памет, език и пространствени
задачи, и в допълнение – по-лошото справяне при
разграничаване на емоционален лицеизраз корелира
с тежестта на дезорганизираното поведение.
По данни на Bryson et al.,, 1997 17 при
изследване на когнитивните фактори, свързани с
разпознаване на афект при шизофрения при 63 лица
с шизофрения или шизоафективно разстройство по
DSM-III, с прилагане на методиките: Bell-Lysaker
Emotion Recognition Task (BLERT), Wisconsin Card
Sorting Test (WCST), Wechsler Memory (WMS-R) и
Adult Intelligence Scales (WAIS-R), Hopkins Verbal
Learning Test, Gorham‘s Proverbs, и Continuous
Performance Task (CPT), се доказва умерена връзка
на разпознаването на емоции с WCST и CPT, но не
и с другите тестове.
Според Addington & Addington, 1998 1 , след
наблюдение при 40 пациента с шизофрения по
време на лечение и 3 месеца след изписването,
асоциацията на тестове за внимание със задачи по
разпознаване на лицева експресия при шизофрения
и липсата на промяна в тези умения за разпознаване
въпреки редукцията на симптомите означава, че
дефицитът в разпознаване на афект в лицеизраз
е стабилно състояние, свързано с други увреди в
неврокогницията.
Sweet et al., 1998 100 при изследване на
25 пациенти с шизофрения, групирани според
тежестта на емоционална нивелация, измерена с
Rating Scale for Emotional Blunting установяват,
че скоростта на когнитивно процидиране (Symbol
Digit Modalities Test; SDMT) е свързана с тежестта
на емоционална нивелация и с точността на
емоционална перцепция (макар SDMT да не варира
между групите), като резултатите се коментират в
насока към невропатологичната основа за поява на
увреди в емоциионалната експресия.
Kohler et al., 2000 50 провеждат изследване
на 35 лица с шизофрения и шизофреноформно
разстройство спрямо 45 здрави лица за връзка между
разграничаване на емоции (веселие, тъга и неутрален
израз), клинични симптоми и неврокогнитивно
функциониране – чрез стандартизирана (Saykin

et al., 1991, 1994) невропсихологическа батарея
от 8 теста за абстракция – гъвкавост (Wisconsin
Card Sorting Test – Heaton, 1981), за внимание и
вигилитет, за вербална памет, за пространствена
памет, за вербална интелигентност и езикови
функции, за пространствени умения, за сензориум
и за финни мануални моторни функции (като
невропсихологическото изследване е извършено
при 18 от 35-те пациенти и при 25 от 45-те
контролни лица в рамките на 3 месеца от тестовете
за разпознаване на лицеизраз, а при останалите
лица – в рамките на 1 година след това). Установява
се, че при здравите контроли разпознаването на
емоции и възраст не корелират с резултатите от
невропсихологичните изследвания, докато при
пациентите разпознаването на възраст не показва
корелационна връзка, ала по-доброто разпознаване
на емоции корелира с по-добри резултати за
абстракция-гъвкавост, внимание, вербална и
пространствена памет и езикови умения.
Silver, Shlomo, 2001 97 проучват 36 пациенти
с хронична шизофрения за връзка между експресия
на емоции, отчетена като афективна нивелация
и други негативни симптоми, и уменията за
възприемане на емоции, както и с моторните
нарушения при пациентите. Използвани са тестове
за идентификация FID) и разграничаване (FDIS) на
лицева емоционална експресия, визуална ретенция
(BVRT) и общо когнитивно функциониране (Mini
Mental State Examination, MMSE). Клиничното
състояние е оценено със скалите за негативни
симптоми (SANS) и позитивни симптоми (SAPS).
Двигателните симптоми са оценени със скалите за
странични ефекти (SA) и AIMS, и Finger Tapping
Test. Макар, както вече отбелязахме, негативните
симптоми да нямат връзка с идентификацията
и разграничаването на лицева емоционална
експресия, уменията за идентифициране на емоции
в лицеизраз значимо корелират с визуалната
ретенция и Finger Tapping, но не и с MMSE.
Silver et al., 2002 98 изследват 24 мъже с
хронична шизофрения чрез два теста за перцепция
на емоции: Penn Emotion Acuity Test (PEAT
40) и Emotion Diﬀerentiation Task (EMODIFF).
Клиничното състояние е оценено по SANS и SAPS,
визуалната памет – с Benton Visual Retention Test
(BVRT), а моторната функция – с Finger Tapping
Test. Оказва се, че идентификацията на израз на
веселие корелира позитивно с визуална ретенция и
Finger Tapping Test.
Sachs et al., 2004 90 провеждат изследване на
40 пациенти с шизофрения (15 с първи епизод и 25
с хронично протичане), в съпоставка с 43 здрави
доброволци. Приложени са компютеризирана
невропсихологична батерия от тестове (CNP),
стандартна невропсихологична батерия, германска
версия на PENN Facial Discrimination, Diﬀerentiation
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and Memory Test, включваща весели, тъжни и
неутрални изображения на лица, и оценка на
симптоми. По-лошите резултати в разграничаване
на емоции и памет за лица корелират с увредите
в абстракция-гъвкавост и езикови умения, като
трудностите в разпознаване на емоции при
шизофрения са асоциирани с ключови когнитивни
дефицити.
Turetsky et al., 2007 102 в изследване на 16
пациенти с шизофрения в съпоставка с 16 здрави
контроли, със задача да идентифицират чернобели фотографии с по 2 мъжки и 2 женски лица,
изразяващи голямо веселие, умерено веселие,
неутрален израз, умерена тъга и голяма тъга, при
съпровождаща оценка на симптоми по SANS
/ SAPS, установяват чрез ERP (Event-Related
Potential), че при шизофрения има абнормности в
ранното визуално възприемане на лицеви черти,
предхождащи ERP – отговора, считан за асоцииран
с разпознаване на лицевия афект. Което предполага,
че разпознаването на афект – поне в разграничаване
на весели спрямо тъжни лица, е вторично спрямо
когнитивния процес за възприемане на лицеви
черти. Това би обяснило донякъде физиологичната
основа на налудностите и синдромите на
мисидентификация.
В изследването на van ‚t Wout et al., 2007 103
върху 37 пациенти с шизофрения и 41 здрави лица
в експеримент, свеждащ се до определяне на пола
на инцидентно показвани лицеви изображения с
афект на страх, гняв, веселие, погнуса и неутрално
изражение, както и с идентифицирането на емоция
на страх, гняв, веселие и неутрален израз на
схематизирани лицеви изображения, при изследване
на вербална и инструментална интелигентност
(National Adult Reading Test; Raven‘s Matrices,
Benton Face Recognition), възниква предположение,
че пациентите с шизофрения не показват дефицит
в автоматичното насочване на вниманието към
индуциращи страх лица, но имат дефицит в
контролираната обработка на информация за лицева
емоция с избирателна спрямо страх насоченост.
Lynn, Salisbury, 2008 60 в проучване на
атенюирана модулация на N170 ERP (Event Related
Potentials) като неврофизиологичен процес при
разглеждане на лицеви изображения с емоция
при 24 хронично болни пациенти с шизофрения
и шизоафективно разстройство, сравнени с
8 клинично здрави контроли подчертават, че
специфичната природа на лицата, като биологично
предпоставен стимул, в съчетание с дефицитите в
ранната визуална обработка на лица, прави лицата
особено важен обект за изследване на механизмите,
чрез които неврокогнитивните увреди ескалират до
позитивни и негативни симптоми.
Premkumar et al., 2008 86 в проучване на
73 амбулаторни пациенти с шизофрения или
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шизоафективно разстройство по DSM-IV в
съпоставка с 30 здрави контроли с компютеризиран
Facial Emotion Attribution task (Ekman, Friesen
1976), PANSS и Wisconsin Card Sorting Test / WCST
(Heaton 1981) с цел установяване на екзекутивния
дефицит при шизофрения, установяват повече
персеверативни грешки по WCST при погрешните
интерпретации „страх-като-гняв”.
По данни на Vaskin et al., 2008 105 при
изследване на 26 лица с шизофрения и нормален IQ
за индекс на глобална неврокогнитивна функция,
умения за разпознаване на афект, потенциал
за обучение и наблюдавани социални умения,
забелязва се как уменията за разпознаване на
емоции частично медиират връзката между
елементарни
неврокогнитивни
функции
и
наблюдавани социални умения.
Seiferth et al., 2009 94 съобщават за fMRI
изследване на 12 пациенти в ювенилна възраст с
шизофрения с ранно начало, в съпоставка с 12 здрави
тяхни връстници за оценка на разграничаване на
емоции с теста Facial Emotions for Brain Activation
/ FEBA (Gur et al., 2002; Schneider et al., 2002) с
изображения на емоционален лицеизраз (веселие,
тъга, гняв, страх, неутрално изражение), при което
се оказва, че успехът в разграничаване на емоции
не е свързан с различия на невропсихологични
умения.
Според Pan et al., 2009 75, неуспехите в
точно възприемане на афективните изражения
на другите вероятно уврежда последващото
процидиране с афективна информация и дава
като резултат неадекватно дешифриране на
комплексните и динамични афективни сигнали.
При изследване на разпознаването на афект
в лицеизраз при пациенти с шизофрения – 40
остри и 33 стабилизирани случая с леко проявени
клинични симптоми (PANSS = 64.53 и 48.24
съответно), с използване на невропсихологични
методики за селективно внимание (SPAN),
визуално-пространствена работна памет (Visualspatial N-black test), задържане на вниманието (CPT,
version 2.20), психомоторни умения (Trail Making
Test A, B) и оценка за разпознаване на лицева
експресия с тайванската версия на The Diagnostic
Analysis of Non-Verbal Accuracy II (DANWA-2TW, Tseng 2003), изследваща разпознаването на
4 базисни емоции (веселие, тъга, гняв и страх),
се установяват следните резултати. При здравите
лица разпознаването на афект се асоциира само
с визуално-пространствената работна памет.
При острите ремитиращи шизофренни пациенти
разпознаването на афект има обширни асоциации
с
неврокогнитивните
мерки,
включително
общите интелектуални способности, с визуалнопространствената работна памет и със селективното
внимание. В ярък контраст, при стабилизираните
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шизофренно болни в общността разпознаването
на афект не се асоциира с общите интелектуални
способности и с основните неврокогнитивни
мерки.
Според Salgado-Pineda et al., 2010 91, има
проучвания при шизофрения, сочещи за наличие
на диссоциация между автоматизираните и
осъзнатите процеси по идентификация на лицев
афект. Например, при дефицит в разпознаване на
лицева експресия, налице е нормално или засилено
автоматично обработване на данни за лицеизраз
(Höschel, Irle, 2001; Suslow et al., 2005).В тяхно
fMRI – изследване (Salgado-Pineda et al., 2010 91 ) на
14 десноръки пациенти с шизофрения по DSM-IV
в съпоставка с 14 здрави контроли, с използвани
60 изображения на лица от колекцията Karolinska,
изразяващи гняв или страх, оказва се че пациентите
с шизофрения първоначално имат нормална
активация на амигдала, която след това бележи
срив – в сравнение с активацията при контролната
група. Този срив се съпътства от увеличаване
на точността, което означава, че пациентите с
шизофрения прибягвт до компенсаторна когнитивна
стратегия чрез активизиране на префронталния и
париеталния кортекс.
Satterthwaite et al., 2010 92 при 12 пациенти с
шизофрения и 4 с шизоафективно разстройство –
депресивен тип в съпоставка с 21 контролни лица,
провеждат fMRI (Blood-oxygen-level-dependent
response) изследване за активация на амигдала
и кортикалните области, ангажирани с паметта
при разпознаване, като използват изображения на
лица с неутрално изражения, експонирани преди
това със заплашващ или незаплашващ афект.
Изисква се разпознаване на предходно показания
афект – заплашващ или незаплашващ. Пациентите
извършват по-бавно задачата спрямо контролните
лица. Съответните кортикални области са
активирани по-слабо при пациентите отколкото при
контролните лица. Контролните лица проявяват
негативна корелация между активация на амигдала
и на кортикалните области, ангажирани с когниция,
докато при пациентите тази връзка е отслабена.
Пациентите с по-тежка симптоматика по BPRS
имат пропорционално по-малка корова активация и
увеличен отговор на амигдала и орбитофронталния
кортекс спрямо лица със застрашаващо изражение.
Засилената тежест на симптомите е свързана
с увеличен отговор към заплаха от страна на
лимбичния регион, както и с намален отговор на
кортикалните области, свързани с паметта при
разпознаване. Това предполага екзацербация на
когнитивните увреди при шизофрения поради
абнормна обработка на свързани със заплаха
сигнали от околната среда.
По данни на Jaracz et al., 2011 46, при изследване
на 23 пациенти с параноидна шизофрения с

Penn Emotional Facial Recognition (ER40) task за
разпознаване на афект, с Wisconsin Card Sorting
Test WCST и Social Functioning Scale, установява
се връзка между ER-40 и WCST. Следователно,
когнитивните дисфункции и нарушенията в
разпознаване на лицева емоция са тясно свързани
при пациенти с шизофрения.
Преходът от опознаване на връзката между
когниция и социално функциониране, в контекста
на емоционалната перцепцеия за лице – като
съставна част на социалната когниция, е плавен
и трудно подлежащ на схематизиране. Ето защо,
един от най-често дискутираните аспекти на
разпознаване на социалните „указателни знаци”
е разпознаването на афект (Meyer, Kurtz, 2009 66).
Открит е въпросът дали дефицитите в разпознаване
на лицев афект отразяват специфичен (Bryson et al.,
1997) или генерализиран неврокогнитивен дефицит
– дори при контролирани симптоми (Kerr, Neale,
1993; Penn et al., 2000), ала уменията за разпознаване
на афект имат централно място във всеки модел на
социалната когниция, както и като интегрална част
от социалната компетентност въобще (Bellack et
al., 1990). Въпреки важността на този факт обаче,
връзката между разпознаване на афект, насочени
към практическо справяне социални умения и
елементарната неврокогниция остава открит.
Пример за комплексния подход към темата е
обемистото проучване на Meyer, Kurtz, 2009 66 при
53 живеещи в общността индивиди с шизофрения
или шизоафективно разстроййство по DSM-IV
със стабилизирана антипсихотична медикация.
Изследват се неврокогнитивни параметри – с
речниковия субтест от Wechsler Adult Intelligence
Scale III (Wechsler, 1987), като знанието за думи
се счита белег за вербална интелигентност.
Изследва се и внимание / визуална будност – с Penn
Continuous Performance Test (Kurtz et al., 2001), с
изискване за максимално бързо отговаряне при
специално избран номер, а оценката е съотношение
на верни спрямо неверни резултати. Измерват
се уменията за решаване на проблеми – с Penn
Conditional Exclusion Test / PCET (Kurtz et al., 2004),
чрез избор на един от четири обекта според един от
три принципа и последващо сортиране по зададен
принцип, като след 10 последователния сортирания
сортиращата стратегия се сменя автоматично, с
трикратен общ брой сортирания, а мярка за успеха
е общият брой грешки. Прилага се методиката за
вербално научаване и памет – с Hopkins Verbal
Learning Test / HVLT (Brandt, 1991), с внимание към
вербално прочитане на списък от 12 думи и опит за
запомняне на възможния брой, като този списък се
повтаря 3 пъти, а оценката е общият брой правилно
запомнени думим. Изследването на социални
умения е чрез Social Skills Performance Assessment /
SSPA (Patterson et al., 2001), с измерване на социални
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умения чрез ролева игра, имитираща реални
житейски ситуации по 5-степенна скала на Likert
за множество параметри (10 на брой) – интерес,
гладкост, яснота, фокусиране, афект, подсилваща
украса (grooming), социална приемливост, умения
за преговаряне, и обща оценка за разговор и спор.
Оценката за разпознаване на лицев афект е с
компютеризиран тест – Penn Emotion Acuity Test
/ PEAT (Erwin et al., 1992), съставен от 40 чернобели фотографии на лицеизраз на веселие или тъга
от професионален актьор, с изискване да се оцени
всяка от тях по 7-степенна скала на Likert според
степента на интензивност, като се отчита броя
на правилните отговори за много весели и много
тъжни изражения. Оценката за диференциране на
афект е с Emotion-Diﬀerentiation Task /EMODIFF
(Kohler et al., 2000), чрез ползване на същата
технология както при PEAT, но отчитането е за
правилно разпознаване на финните градации на
веселост и тъга. Установява се, че дефицитите
в разпознаване на афект (особено за весели
лица) обясняват значителна част от вариациите –
извън онези, които са свързани с елементарните
неврокогнитивни функции (визуален вигилитет)
и наблюдаемите социални умения. В допълнение,
Meyer, Kurtz, 2009 66 отбелязват дефицитите в
социални умения като един от основните белези
на шизофрения, увреждащи способността за
смислени социални взаимоотношения, поддържане
на трудова заетост и полагане грижи за себе си чрез
подходящи взаимодействия с обкръжението, като
възможно е да има различни системи, занимаващи
се с позитивен и негативен афект в контекста на
когнитивните функции и социалните умения.
Още Mandal et al., 1998 62 отбелязват,
че
според
социално-когнитивната
теория,
шизофренният пациент развива дефицит спрямо
емоционална експресия в стремежа си да се
оттегли от социално взаимодействие, за да се
предпази от обременяващи стимули (Walker et al.,
1980). Тази теория дава подкрепа на теорията за
избирателния спрямо вида емоция дефицит при
шизофрения и обяснява преимуществената увреда
на перцепцията на негативни емоции – особено на
страх и гняв. Може би това се дължи на по-голямата
уязвимост на шизофренните пациенти от негативни
афективни ситуации (McGlashan, Hoﬀman, 1995).
Следователно, социално-когнитивната теория
обяснява по-добре избирателната по-голяма
увреда на негативните емоции, без са се изключва
възможността и за генерализирана редукция на
емоционалната сензитивност и перцепция.
Понеже
повечето
изследвания
на
разпознаването на афект се занимават само с
един информационен канал, например лицева
експресия, често се губи представа за комплексната
природа на емоцията през много канали, в хода
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на времето и в реални житейски ситуации. В
тази връзка, Bastlet et al., 2009 7 напомнят, че в
контекста на представата за социална когниция,
Frith (1992) създава хипотезата, според която много
от типичните за шизофрения симптоми могат да
се отнесат към когнитивната непълноценност на
шизофренните пациенти правилно да съотнасят
психични състояния спрямо себе си или околните
(което обикновено се споменава като „теория
на разума”). Поради това, лицата с болести от
шизофренния спектър имат особени затруднения
в отгатване емоционалния отклик на околните в
комплексни социални ситуации.
Hall et al., 2004 38 изследват 20 пациенти с
шизофрения по DSM-IV в съпоставка с 20 здрави
контроли. Приложени са Benton Test of Facial
Recognition, Ekman-60 тест за идентифициране
на емоции, Hexagon-test с компютър-генерирани
образи на емоционални изражения (Spremgelmeyer
et al., 1996; Young et al., 2002), тест за социална
когниция (Social Cognition Test) за по-сложни
социални преценки и скалата PANSS. Пациентите
и контролната група се справят еднакво добре на
Benton-теста, но пациентите с шизофрения имат
значимо по-лоши резултати на Ekman-60 теста,
Hexagon- теста и Social Cognition – теста. А
резултатите от теста за социална когниция (Social
Cognition Test) при пациенти са указание за понепълноценно справяне в социални ситуации.
Pinkham, Penn, 2006 83 при 49 амбулаторни
пациенти с шизофрения, в съпоставка с 44 здрави
контроли, изследват връзката между елементарни
неврокогнитивни умения, социално-когнитивни
умения в разпознаване на лицев афект, социални
знания, теория на разума и социални умения
за справяне и установяват, че елементарните
неврокогнитивни дефицити и IQ са свързани със
социално-когнитивните умения за разпознаване
на афект в лицеизраз, социалното знание и
теория на разума. Освен това, при шизофрения
социалната когниция има специална свързаност с
интерперсоналните умения извън неврокогницията.
Addington et al., 2006 4 при сравняването на 50
лица с първи психотичен епизод, 53 лица с множество
епизоди и 55 здрави контроли, след едногодишно
проследяване, посочват разпознаването на лицева
експресия като частичен медиатор между когниция
и социално функциониране.
Според McGlade et al., 2008 65, Теорията на
разума (Theory of mind / ToM) е аспект на социалната
когниция, описваща умението да се възприеме
душевното състояние на другите, като метаанализ
на около 30 проучвания (Sprong et al., 2007) показва
голямото значение на увредите в Теорията на разума
при шизофрения, а особеностите на тестовете –
както на поведенческо, така и на невроанатомично
ниво, илюстрират различията между уменията
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за осъзнаване на душевно състояние и уменията
за разпознаване на душевно състояние (ShameyTsoory et al., 2007; Bora et al., 2006).
McGlade et al., 2008 65 изследват 73 пациенти
с шизофрения или шизоафективно разстройсво по
DSM-IV в съпоставка със 78 съответстващи по пол и
възраст контроли – за установяване дали уменията за
осъзнаване и разпознаване на душевното състояние
могат да са предиктор за социално функциониране
и медиатор между невропсихологичното и
социалното функциониране при шизофрения.
Уменията за декодиране на душевното състояние
се изследват с ревизирана версия на “Reading the
Mind in the Eyes” test (“Eyes task:”) (Baron-Cohen et
al., 2001). От участниците се изисква да разгледат
36 фотографии на лицеви изражения и да посочат
мислите / чувствата на изображенията, ползвайки
4 описателни пункта за всяко изражение. Уменията
за осъзнаване на душевно състояние с “Hinting
task” (Corcoran et al., 1995). Тестът се състои от 10
винетки, всяка описваща социални взаимодействия
между две личности, като от изследвания се
изисква да направи предположение въз основа на
информация, съобщена от една от двете личности.
Невропсихологичното изследване се извършва
с тестове от Wechsler Adult Intelligence Scale
(Wechsler 1997) и Cambridge Neuropsychological
Test Automated Battery (CANTAB), избрани да
посочат главните области на най-често споменатите
увреди при шизофрения – общо когнитивно
функциониране,
контрол
над
вниманието,
памет. Социалното функциониране е изследвано
с Independent Living Scale /ILS (Loeb 1996),
съдържаща два фактора: решаване на проблеми
и справяне (problem solving, performance), като за
целта е избран факторът решаване на проблеми,
защото е считан за добра мярка за ежедневното
функциониране при шизофрения. Установява се,
че резултатите на Eyes task и Hinting task значимо
корелират помежду си, а оценките на ILS – скалата
са значимо позитивно корелиращи с уменията
по Eyes task (p = 0.001), но не и с резултатите от
Hinting task.
Авторите считат, че декодирането на
душевното състояние на другите е от значение
за социалното функциониране при шизофрения,
което е в съответствие с модела за емоционална
интелигентност (Mayer, Salovey, 1997), описваща
следните 4 основни умения: емоционална
перцепция, емоционално разбиране, емоционална
саморегулация и емоционално подтикване на
мисленето. Следователно, декодирането на
душевно състояние не е просто отражение на
общия когнитивен спад при шизофрения, а е важно
само по себе си за обясняване на социалното
функциониране.
В допълнение, в проучването на Addington

et al., 2010 2 при лица с шизофрения без данни за
мозъчна травма, епилепсия и друга неврологична
увреда (43 с първи шизофренен епизод и 53 – с
множество епизоди), в сравнение с контролна група
от 55 здрави лица, изследвани за емоционалната
перцепция с 2 теста (Kerr SL & Neale JM, 1993)
– Facial Emotion Identiﬁcation Test (FEIT) и Facial
Emotion Discrimination Test (FEDT), се установява,
че когнитивният дефицит уврежда социалното
функциониране и изхода от епизода на психоза
чрез социалната когниция, в която емоционалната
перцепция е важна интегрална част.
А сега, преди финалните обобщения
относно връзката между дефицит в декодиране
на лицева експресия и социални дисфункции при
шизофрения, редно е накратко да споменем малка
част от конкретни изследвания в тази област.
Поради голямото разнообразие в естеството
на изследваните лица, в дизайна на отделните
проучвания, в избора на методики – както относно
нарушената перцепция на лицева емоция, така
и в подбора на наблюдаваните измерения на
социалното функциониране – а също и заради
значителната неяснота и граници на самото понятие
„социален дефицит”, считаме за най-разумно тези
изследвания да бъдат споменати в хронологически
порядък, както вече постъпихме и в другите раздели
на настоящия обзор.
Ще започнем със съобщението на Mueser et
al., 1996 69. Изследвани са 28 хронични, медицирани
пациенти с шизофрения, оценени с две мерки
за социална компетентност – разговорен тест и
чрез Social Behavior Schedule (SBS), включваща
4 зони на социално поведение – взаимодействия,
неподходящо поведение, външен вид / хигиена
и ниво на активност. Установява се корелация
на социалното функциониране и разпознаването
на лицев афект, като само идентифицирането на
емоция в лицеизраз се оказва пряко свързано с
невербално-паралингвистичните социални умения
в структурираната оценка за изпълнение на
социални роли.
Penn et al., 1996 78 при изследване на
27 хоспитализирани пациенти с хронична
шизофрения или шизоафективно разстройство
с батерия от социално когнитивни оценъчни
методики, включително и идентификация на лицева
емоционална екпресия, с оценки за социалното
поведение в отделението, измерено с NOSIE-30
(Nurses Observation Rating Scale) посочват, че
дефицитите в перцепция на лицева емоционална
експресия са предиктор за лошо адаптивно
поведение в отделението, включващо понижена
социална компетентност, намалени социални
интереси и лоша телесна хигиена.
Ihnen et al., 1998 45 изследват 28 стабилизирани
амбулаторни пациенти с шизофрения за
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функционалната релевантност на социалната
перцепция, включително идентификация и
разграничаване на лицева емоционална експресия.
Получават данни, че идентификацията (но не
и разграничаването) на емоции в лицеизраз
значимо корелира с няколко области на уменията
за разговаряне, като яснотата на речта е най-ярко
открояваща се.
Според Poole et al., 2000 85, при измерване
разпознаването на афект (вокални стимули
и лицеизраз) при 40 амбулаторни пациенти
с шизофрения се установява, че грешките в
разпознаване на афект корелират с по-ниското
качество на живот, отчетено по Quality of Life Scale
(QLS) и с интерперсоналните взаимоотношения,
както и с нелепото поведение и нелеп външен
вид. Обаче няма корелация между уменията за
разпознаване на афект в лицеизраз и трудовото
функциониране.
Hooker, Park, 2002 44 съобщават за 20
шизофренни пациенти, в съпоставка с 27 здрави
контроли, изследвани за обработка на информация
за лицеизраз с методиките Test of Facial Recognition
(BFRT, Benton et al., 1983), Facial Aﬀect Recognition и
Neutral Face Recognition (JACFEE / JACNeuF / Biehl
et al., 1997), с методика за разпознаване на вокални
стимули, както и чрез Social Dysfunction Index
(SDI) – за социално функциониране. Установена
е негативна корелация между разпознаване на
лицев афект и дисфункции в комуникативността,
трудовата заетост, публични изяви, външен вид и
поведение.
Kee et al., 2003 48 при 94 клинично
стабилизирани амбулаторни екс-пациенти с
шизофрения, шизоафективно разстройство и
шизофреноформно разстройство правят 2 оценки
– първоначална и след 12 месечно проследяване.
Изследвана е емоционалната перцепция – в
идентифициране на емоции в лицеизраз с Facial
Emotion Identiﬁcation Test, FEIT (Kerr, Neale, 1993)
с 19 черно-бели фотографии на лица с 6 емоции:
радост, гняв, страх, тъга, удивление и срам, както
и за идентифициране на емоция в глас и във
видеозапис. Психосоциалните мерки за изход са
Strauss and Carpenter Outcome Scale, SCOS (Strauss,
Carpenter, 1972) и Role Functioning Scale, RFS
(McPheeters, 1984). Съпоставена е емоционалната
експресия (включително идентифициране на
лицева емоционална експресия) в началото на
изследването и 12 месеца след това. Установява
се, че справянето на шизофреннните пациенти
с теста за перцепция на емоции (включително
идентифициране на израженията на радост, гняв,
страх, тъга, удивление и срам) значимо корелира с
трудовото функциониране и уменията за автономен
живот / себеобгрижване както при началната оценка,
така и след 12-месечното проследяване, докато
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такава корелация със семейното функциониране и
отношения с близки / приятели не се установява.
Nienow et al., 2006 73 при изследване на
56 хоспитализирани пациенти с шизофрения
за функциониране на вниманието, социална
перцепция и социална компетентност, установяват
връзка между разпознаване на афект и социални
умения, като разпознаването на емоции модерира
връзката между внимание и социални умения.
В свое проучване van ‚t Wout et al., 2007
104
съобщават за 64 пациенти с шизофрения
по DSM-IV, изследвани за разпознаване на
схематични компютеризирани изображения с
лицев афект. Данните се обясняват в светлината на
невроанатомична дисфункция, отговорна както за
негативни симптоми, под формата на редуцирана
емоционална експресия, така и за социалноемоционални дисфункции, спрямо които мъжете са
по-уязвими отколкото жените.
Pinkham et al., 2007 84 изследват емоционалната
перцепция при лица с висок риск от психоза (в
продромален стадий), лица с шизофрения в ранен
стадий и лица с шизофрения в хроничен стадий,
в сравнение с нормални контроли. Приложени
са Face Emotion Identiﬁcation Task (FEIT) и Face
Emotion Discrimination Task (FEDT); (Kerr & Neale,
1993) и тест за социални умения (Conversation
Probe role-play test). Данните показват, че лицата в
риск се справят съизмеримо с контролите, докато
лицата с шизофрения – без значение от фазата на
болестта, се справят по-лошо от контролите по
отношение разпознаване на емоции и социални
умения, като успехът в социални умения при двете
групи с шизофрения е сходен.
Според Combs et al., 2008 22, социалната
когниция е с по-голямо значение за функционалния
изход при шизофрения отколкото неврокогницията
(Penn et al., 1996; Pinkham et Penn, 2006) и може
да служи като предиктор (Brune et al., 2007) или
медиатор (Addington et al., 2006; Sergi et al., 2006) на
функционалния изход. А разпознаването на емоции
в лицеизраз е една от най-същностните части на
социалната когниция.
Няколко области на клинично проучване
(според Combs et al., 2008 22) подкрепят ролята на
процесите на вниманието по отношение перцепцията
на емоции. Преди всичко, изследванията
демонстрират консистентна позитивна корелация
между невропсихологическите измерения на
вниманието и перцепцията на емоции. Поспециално – вигилитетът, обхватът на вниманието
и умението за фокусиране на вниманието са с
голяма предиктивна стойност за степента на
перцепция на емоции в сравнение с езика, паметта
и екзекутивното функциониране (Addington &
Addington, 1998; Combs & Gouvier, 2004; Kee
et al., 1998; Morrison et al., 1988). Освен това,
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лицата с шизофрения показват данни за абнормни
или ограничени пътеки на сканиране на лице и
задачи по разпознаване на емоции, в които личи
тенденция на фокусиране към несъществени
зони на лицето или дори – периферни аспекти на
лицето (Phillips & David, 1997; Streit et al., 1997).
Също така, има тенденция към намаляване на
времето за обхващане на релевантни черти на
лицето – като очи и уста, което е особено важно –
понеже емоциите се разпознават в ранните стадии
на перцептуалния процес (Gordon et al., 1992;
Loughland et al., 2002; Scwartz et al., 1999; Williams
et al., 2003). Предполага се, че при шизофрения
проблеми в сканиране на лицето отразяват
отклонения в събирането на данни, при които не се
отчита или дори се пропуска важна информация за
лицето (Green et al., 2001). В смисъла на неврална
активност, фузиформният гирус, който е ключова
част от социално-когнитивната мрежа, проявява
склонност да се активира когато се разглеждат лица
(Dalton et al., 2007; Morris et al., 2007). Като цяло,
има конвергиращи данни от невропсихологични
проучвания, изследване на визуалното сканиране
и изследвания с образни техники за значението
на визуалното внимание към лицето във връзка с
перцепцията на емоции (Adolphs et al., 2005; Combs
& Gouvier, 2004).
Според Combs et al., 2008 22, при пациенти
с шизофрения (n = 60) уменията за разпознаване
на лицева експресия, измерени с Face Emotion
Identiﬁcation Test (FEIT; Kerr & Neale, 1993) и BellLysaker Emotion Recognition Test (BLERT, Bell et al.,
1997) показват значимо по-добро ниво, корелиращо
с по-високо ниво на социално функциониране при
пациентите, включени в процедури по укрепване
на вниманието.
Herbener et al., 2008 42 отбелязват, че
нарушенията в обработката на емоции при
лица с шизофрения са свързани с персистираща
функционална инвалидност (Blanchard, Bellack,
Mueser, 1994; Herbener, Harrow, 2004; Hooker, Park,
2002) и могат да са подлежащи спрямо негативни
и дефицитарни симптоми – като аволиция и
анхедония. Но все пак, „обработката на емоции”
е широк термин, включващ множество аспекти
на емоциите, които могат или не могат да бъдат
увредени.
Авторите (Herbener et al., 2008 42) изследват
34 пациенти с шизофрения или шизоафективно
разстройство по DSM-IV, сравнени с 35 здрави
контроли. Цели се установяване дали лицата с
шизофрения се различават от здравите индивиди в
емоционалния си отговор към стимули в рамките
на широк диапазон от валентности и възбуда.
Използвана е методиката за перцепция / точна
идентификация на лицева емоционална експресия
чрез компютеризирания набор Penn battery (Penn

Emotion Acuity Test; Erwin et al., 1992), измерваща
точността на идентифициране на лицева
емоционална експресия на веселие, тъга и неутрален
лицеизраз. Използвана е и методика за оценка на
емоционален отговор към визуални стимули (131
изображения в широк кръг позитивни и негативни
валентности, подбрани от колекцията International
Aﬀective Picture System / IAPS; Lang, Bradley &
Cuthbert, 2001), със задача изследваното лице да
оцени как всяко изображение го кара да се чувства.
Оценките на емоционалния отговор са според Self
Assessment Manikin / SAM; Bradley & Lang, 1994
с валентност, оценявана от 1 до 9 (от извънредно
негативно до крайно позитивно) и възбуда,
оценявана от 1 до 9 (от извънредно спокойствие до
крайна възбуда). Използвани са и самооценъчните
скали за физическа и социална анхедония (Chapman
et al., 1976), отчитащи доколко индивидите
оценяват телесните усещания и социалните
ситуации като носещи задоволство. Качеството на
живот е оценено по Heinrich-Carpenter Quality of
Life Scale / H-C QOL; Heinrich, Hanlon & Carpenter,
1987. Скалата има 4 области – социална активност
/ интерперсонална скала, продуктивна активност –
на работа или вкъщи, боравене с предмети и участие
в съвместни дейности. Има частична корелация
между оценките за емоционална перцепция и
резултатите за емоционален отговор, самооценка за
анхедония и качество на живот. Резултатите от това
проучване сочат, че при шизофрения има зони на
интактно емоционално функциониране – например
незабавната емоционална реакция, но има и
области на увреда в емоционалното функциониране
– например анхедония.
В цитираното вече съобщение на McGlade et
al., 2008 65 се посочва, че Теория на разума (Theory
of mind) е аспект на социалната когниция, описваща
умението да се възприеме душевното състояние на
другите, като метаанализ на около 30 проучвания
(Sprong et al., 2007) показва голямото значение на
увредите в Теорията на разума при шизофрения.
В тази насока, McGlade et al., 2008 65 изследват
73 пациенти с шизофрения или шизоафективно
разстройсво по DSM-IV, в съпоставка със 78
съответстващи по пол и възраст контроли за
установяване дали уменията за осъзнаване и
разпознаване на душевното състояние могат да са
предиктор за социално функциониране и медиатор
между невропсихологичното и социалното
функциониране при шизофрения. Уменията за
декодирането на душевното състояние се изследват
с ревизирана версия на “Reading the Mind in the
Eyes” test (“Eyes task:”) (Baron-Cohen et al., 2001),
а уменията за осъзнаване на душевно състояние с
“Hinting task” (Corcoran et al., 1995). Социалното
функциониране е изследвано с Independent Living
Scale /ILS (Loeb, 1996), съдържаща два фактора:
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решаване на проблеми и справяне (problem solving,
performance), като за целта е избран факторът
решаване на проблеми, защото е считан за
добра мярка за ежедневното функциониране при
шизофрения. Изследването показва, че резултатите
на Eyes task и Hinting task значимо корелират
помежду си, а оценките на ILS – скалата са значимо
позитивно корелиращи с уменията по Eyes task, но
не и с резултатите от Hinting task.
В изследването на Vaskin et al., 2008 105
при 26 лица с шизофрения и нормален IQ за
индекс на глобална неврокогнитивна функция,
умения за разпознаване на афект, потенциал за
обучение и наблюдавани социални умения се
оказва, че уменията за разпознаване на емоции
частично медиират връзката между елементарни
неврокогнитивни функции и наблюдавани социални
умения.
Pinkham et al., 2008 82 изследват 4 групи
лица: 12 здрави контроли, 12 лица с шизофрения
или шизоафективно разстройство с проминиращи
параноидни симптоми, 12 лица без параноидни
симптоми и 12 лица с разстройство от аутистичния
спектър. Стимулите с изображения са за
„добронамереност / достъпност” (TrustfullnessApproachability Task, Adolphs et al., 1998) –
съдържаща 42 черно-бели изображения и за
определяне на възраст – над и под 30 години
(Winston et al. 2002). Социалното функциониране
е изследвано със SFS (The Social Functioning
Scale, Birchwood et al., 1990). Резултатите от fMRI
изследването показват значима позитивна връзка
между повишената активация при експозиция на
„недобронамерени” изображения и по-доброто
социално функциониране според SFS.
Harvey et al., 2009 39 сравняват 29 ациенти
с шизофрения и 27 подбрани здрави контроли
в изследване за социална анхедония (намален
капацитет за изпитване на удоволствие в социални
ситуации) с The Chapman Social Anhedonia
Scale (Eckblad M, Chapman LJ, Chapman JP et
al., 1982) и за разпознаване / запаметяване на
лицева емоционална експресия с изображения на
лицеизрази на веселие, тъга и неутрална емоция
от колекцията KDEF (Karolinska Directed Emotional
Faces, Lundquist et al., 1998) Резултатите показват,
че пациентите с шизофрения се справят по-лошо
с тестовете за обработка на лицева експресия
отколкото здравите контроли, но значими различия
в социалната анхедония между двете групи не се
установява – с изключение на лека тенденция при
здравите лица да се оценяват изображенията на
тъга по-негативно.
Hofer et al., 2009 43 установяват при
40 амбулаторни пациенти с шизофрения,
стабилизирани за минимум от 6 месеца (сравнени
с 40 здрави контроли), че разпознаването на лицев
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афект, измерено с Facially Expressed Emotion
Labeling (FEEL) test, корелира позитивно с нивото
на образование, като дефицитите в разпознаването
на лицев афект корелират негативно с общото
функциониране и справянето с работа.
Penn et al., 2009 76 в рамките на мащабното
изследване CATIE (Lieberman et al., 2005)
извършват при 873 от участниците изследване на
умения за дискриминация на афект с методиката
FEDT (Kerr, Neale, 1993), представляваща
фотографии на 30 двойки лица с изискване да се
посочи дали е изобразено едно и също или разлчни
изражения на емоции. Методиката е приложена
двукратно – при рандомизация и 2 месеца покъсно. Установява се чрез FEDT, че в хода на
лечението, успоредно с редукция на симптомите и
социалните дисфункции, настъпва слабо по размер
и без статистическа значимост подобрение на
уменията за дискриминиране на лицев афект – без
разлика спрямо вида на получавания медикамент
– антипсихотик от първа или от втора генерация,
както и между антипсихотиците от втора генерация.
В цитираното вече изследване на Pan et
al., 2009 75, сравняващо разпознаването на афект
в лицеизраз като независима детерминанта на
социалното функциониране при пациенти с
шизофрения – 40 остри и 33 стабилизирани случая с
леко проявени клинични симптоми, при използване
на скалата Personal and Social Performance scale
(PSP) и оценка за разпознаване на лицева експресия
се извършва с The Diagnostic Analysis of NonVerbal Accuracy II (DANWA-2-TW, Tseng 2003),
разпознаването на афект се оказва асоциирано с
PSP при стабилните шизофренни пациенти.
Brown, Cohen, 2010 14 в съпоставка на
89 шизотипни пациенти с 27 здрави контроли,
измерени с Penn Emotion Recognition Test (PERT),
краткото интервю на Lehman за качество на живот
и въпросника за шизотипна личност, оказва се че
шизотипните лица са значимо по-малко акуратни
от контролите в оценка на емоционално наситени
лица и особено – лица с неутрална емоция, а пониско качество на живот се асоциира с тенденцията
да възприемат показваните изображения като понегативни.
Според Fiszdon, Johannesen, 2010 29, при
съпоставка на 17 лица с шизофрения и без
увреди в разпознаване на афект в лицеизраз с 31
лица с шизофрения и с такива увреди, спрямо
56 здрави контроли, данните от разпознаване
на лицева емоция, измерена с Bell-Lysaker
Emotion Recognition Task (BLERT) показват, че
дефицитите в декодиране на лицева емоционална
експресия корелират с влошаване на социалното
функциониране – измерено като резултати от тест за
социални умения, справяне с ежедневни дейности,
с умения / нагласи за терапевтично съдействие и с
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качеството на живот като цяло.
В споменатото вече проучване на Pinkham
et al., 2011 80 върху 132 лица с шизофрения с
цел установяване на разлики в справянето на
идентификация на емоции в лицеизраз според
наличието и тежестта на параноидни симптоми
се отбелязва, че склонността на пациентите с
параноидни симптоми да свръхприписват израз на
гняв на неутрални изражения вероятно играе важна
роля в увредите на социалното им функциониране.
Заради любопитния сюжет, ще напомним
накрая как Behere et al., 2011 10 отбелязват, че
заниманията с йога при пациенти с шизофрения
са съпроводени с подобрение в умението за
разпознаване на лицева емоция, измерено с Tool for
Recognition of Emotions in Neuropsychiatric DisorderS
(TRENDS), както и с подобрение на трудовото
функциониране – освен вече споменатата значима
редукция на позитивни и негативни симптоми.
В заключение, относно дефицита в
декодиране на лицева емоционална експресия
и неговата връзка с базисната неврокогниция
и чрез социалната когниция – със социалното
функциониране, ще посочим две важни
обстоятелства в тази насока – че тази връзка е
изключително сложна, многопланова и все още
недоизяснена, и че връзката е с голямо значение
за осмисляне и предсказване на функционалния
изход от психотичния епизод при шизофрения.
В подкрепа, ще припомним няколко сериозни
аргументи, защото според Hooker, Park, 2002 44,
разпознаването на афект има съществено нлияние
върху социалното функциониране като цяло, а
Brüne, 2005 15 твърди, че увредите в социалната
когниция и социалната перцепция (включващи
разпознаването на емоции) значимо допринасят
за разбиране на проблемите в социалното
функциониране при шизофрения.
В тази насока Addington et al., 20102
подчертават, че има много публикувани наблюдения
за важна свързаност между когниция, социална
когниция и социално функциониране.
Например, Silver, Shlomo, 2001 98 считат, че
адекватната експресия на емоции и правилното
възприемане на емоциите на другите са важни
социални умения, които могат да бъдат увредени
при шизофрения и да допринесат за лошото
социално функциониране на боледуващите.
Trémeau, 2006 101 подчертава, че дефицитите
в процесите относно базисните емоции може би
имат връзка с психопатологията и функционалния
изход.
Marwick, Hall, 2008 64 ни напомнят, че
разпознаването на лицева емоционална експресия,
но вероятно – не и разпознаването на идентичност
на лице има функционално значение за социалния
изход при шизофрения и може да допринася за
прогнозата извън стандартните когнитивни умения.

Според Combs et al., 2008 22, социалната
когниция се оказва с по-голямо значение за
функционалния изход при шизофрения отколкото
неврокогницията (Penn et al., 1996; Pinkham et
Penn, 2006) и може да служи като предиктор
(Brune et al., 2007) или медиатор (Addington et al.,
2006; Sergi et al., 2006) на функционалния изход.
А разпознаването на емоции в лицеизраз е една от
най-същностните части на социалната когниция.
Lynn, Salisbury, 2008 60 подчертават, че
човешкото лице, като биологично предпоставен
стимул, го прави важен обект за изследване
на социалните дефицити при шизофрения
и механизмите за поява на поведенчески
абнормности.
McGlade et al., 2008 65 сочат, че декодирането
на душевното състояние на другите е от значение
за социалното функциониране при шизофрения,
което е в съответствие с модела за емоционална
интелигентност (Mayer, Salovey, 1997), описваща
следните 4 основни умения: емоционална
перцепция, емоционално разбиране, емоционална
саморегулация и емоционално подтикване на
мисленето. Счита се, че декодирането на душевно
състояние не е просто отражение на общия
когнитивен спад при шизофрения, а е важно
само по себе си за обясняване на социалното
функциониране.
Според Salgado-Pineda et al., 2010 91,
преценката на лицев афект е от основно значение за
оптималното социално функциониране. Тя включва
както автоматизирани, така и контролирани процеси
по оценка, които изискват различни когнитивни
ресурси и ангажират различни мозъчни области (de
Marko et al., 2006).
Strauss et al., 2010 99 подчертават, че
социалните и афективните нарушения отдавна
се считат за същностна увреда при шизофрения,
като дефицитите в точното идентифициране и
разграничаване на лицева емоционална експресия
може би са централен компонент на функционалните
и социални аномалии при тази болест.
В допълнение, Laprévote et al., 201055
отбелязват, че увредата в ранната визуална
обработка изглежда допринася за трудностите
при пациентите с шизофрения за декодиране на
лицеизраз и оттам – за социалното взаимодействие.
Твърде възможно е тази сложна система от
невронални структури, обуславящи социалното
поведение на личността, част от които е системата
за визуална перцепция на емоции в лицеизраз, да е
под все още неизясно генетично влияние.
Защото, според Aitken, Trevarthen, 19975,
наблюдения от еволюцията на човешкото културално
поведение и научаване, от ембриологията и
генетиката на мозъка и от изследваното поведение
на човешките деца сочат, че възлови и изцяло
човешки мотиви за съвместно въображение и
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споделени интереси спрямо обекти и задачи са
детерминирани от експресия на гени и проявление
на епигенетични невронални вериги дълго преди
раждане и заедно с основни периферни органи на
перцепция и двигателна експресия, което служи във
взаимосвързаност за ритмичните лицеви, гласови,
жестови и телесно-двигателни сигнали.
В същата насока, Alﬁmova et al., 20096
допускат, че дефицитът в разпознаване на афект
в лицеизраз при шизофрения може да се свърже
с генетична предиспозиция към болестта и може
да служи като ендофенотип при молекулярногенетични изследвания.
Добро доказателство за това са данните на
Addington et al., 2008 3. При сравняването чрез FEIT /
FEDT (Kerr SL & Neale JM, 1993) на 86 лица с висок
клиничен риск за психоза спрямо 50 индивида с
първи психотичен епизод, 53 индивида с хронично
протичаща шизофрения и 55 не-психиатрични
контроли се установява, че лицата с висок риск за
психоза в уменията за идентифициране на емоции
са също както пациентите с шизофрения и се
представят по-зле от контролните лица, а уменията
им за диференциране на изобразявани емоции са
аналогични, макар леко по-благоприятни – защото
тестът за диференциране на лицева експресия е по-

лесен от идентификационния тест. Това означава, че
е възможно съществуването на фактор за уязвимост
спрямо психоза в областта на перцепцията на афект
в лицеизраз.
Нужно е да добавим, че настоящият обзор
обхваща обширна, ала твърде полиморфна
литература – защото нееднородността на
изследванията в тази област е продукт не само на
разнообразието в подбор на методики и участници,
но и на методологичната неяснота на коментираната
тема за неврокогниция – социална когниция –
социални дисфункции.
Освен това, непълноценността в справяне
със социалните роли в обичайното ежедневие едва
ли е съвсем точно отразена с оценъчните методики
– защото известна е високата им чувствителност
към средови фактори, транскултурални различия и
навици за ползване, дори от опитни изследователи.
С което неяснотата за влиянието на перцептивните
умения за афект над социалната компетентност
и социалното функциониране продължава да
съществува.
Какъвто бе, макар в по-малка степен и случаят
с връзката между тежест на клинични симптоми и
дефицит в разпознаване на лицева емоционална
експресия при шизофрения.
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Фактори на стреса като предиктори на синдрома на
професионалното изпепеляване в болничен персонал на
ВМА-София
Йордан Ганев¹, Калин Стойнов¹, Румяна Йорданова², Милена Стоянова¹, Тони Дончев¹
¹Клиника по Психиатрия, Военномедицинска Академия, София
²Институт по Математика и Информатика, Българска Академия на Науките, София
Синдромът на професионално изпепеляване е доста често наблюдаван феномен сред медицинските
специалисти, изложени на повишени работни изисквания в стресогенна среда. Увеличаването на нивата
му сред различни медицински специалности води до намаляване на качеството на здравните услуги
и медицинските грижи, а и до често отсъствие от работа на засегнатите служители. В нашето
изследване си поставихме задача да разберем кои фактори на стреса от скалата на Холм и Рае – Social
Readjustment Rating Scale (SRRS) оказват влияние върху нивата на професионалното изпепеляване на
работното място, измерени чрез Maslach Burnout Inventory (MBI) в мирновременни условия в МБАЛСофия на ВМА. Чрез статистическо модулиране по метода на Борута бяха селектирани факторите
на стреса, които могат да служат за предиктори на бърнаут синдрома в дадената извадка и могат да
бъдат използвани при бъдещи скринингови проучвания.
Българско списание за психиатрия. 2016: 1(2):135-141.
Ключови думи: стрес, бърнаут, MBI, SRRS, статистическо модулиране

Stress factors as predictors of burnout syndrome in the hospital staﬀ
of Military Medical Academy-Soﬁa
Iordan Ganev¹, Kalin Stoynov¹, Roumyana Yordanova², Milena Stoyanova¹, Toni Donchev¹
¹Clinic of Psychiatry, Military Medical Academy, Soﬁa
²Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences, Soﬁa
The syndrome of burnout is a phenomenon quite often observed among the medical professionals exposed
to elevated operating requirements in stressful environments. Increasing its levels in various medical specialties
reduces the quality of health services and medical care and leads to absenteeism of the aﬀected employees. In
our study we set the task to find out which factors of stress according to the scale of Holmes and Rahe – Social
Readjustment Rating Scale (SRRS) influence the levels of burnout in the workplace, as measured by the Maslach
Burnout Inventory (MBI) in peacetime conditions of the hospital staﬀ in Military Medical Academy in Sofia.
Through statistical modulation by Boruta’s method factors of stress were selected that can serve as predictors of
burnout syndrome in the studied sample and that can be used for future screening purposes.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2016, Vol 1(2):135-141.
Keywords: stress, burnout, MBI, SRRS, statistical modulation
ВЪВЕДЕНИЕ
Бърнаут или синдром на професионалното
изпепеляване е възможно последствие на
прекомерни изисквания, високи нива на стрес или в
резултат на липсата на ресурси за справяне с трудни
задачи. Този синдром се развива като конструкт,
който включва три фактора: eмоционално
изтощение, деперсонализация и намалено чувство

за лично постижение. (Maslach & Leiter, 1997)
Различни проучвания доказват изключително
високи нива на изпепеляване сред медицинския
персонал, превръщайки го във високорискова
група. (Westman et al, 2002) Установена е тясна
връзка между повишените нива на преживения до
момента стрес и регистрираните нива на синдрома
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на професионално изпепеляване в популации от
медицински специалисти. (Ballenger-Browning et
al., 2011)
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Проведеното проучване в МБАЛ –
София на ВМА по дизайн е обсервационно,
неинтервеционално, крос-секционно за оценка
на професионалния стрес и синдрома на
професионалното изпепеляване. За провеждането
му е получено разрешение от съответната
институция: ръководството на ВМА-София. Всички
участници са получили изчерпателна информация
за попълване на анонимната анкета, в която са
участвали доброволно.
Извадката на напречното проучването
обхваща 663 служители на Военномедицинска
академия, в това число лекари, медицински
сестри, клинични психолози, клинични лаборанти,
рентгенови лаборанти, рехабилитатори, асистенти,
химици, асистенти, административни лица и др. от
всички хирургични, терапевтични, диагностични и
административни звена на МБАЛ – София на ВМА
(476 жени и 187 мъже) на възраст от 20 до над
60 години, селектирани според доброволното им
желание и съдействие да участват в изследването.
От участниците 62 не са попълнили адекватно
ползвания инструментариум и затова данните им са
изключени от статистическа обработка, а останалите
601 анкети са анализирани статистически.
Психометричният инструментариум включ–
ва:
- Анкетна карта с демографски данни –
пол, възраст, клиника, стаж, минали и хронични
заболявания и семейно положение;
- Самооценъчен въпросник на Маслах за
измерване на бърнаут (Maslach Burnout Inventory)
с 22 айтема в 3 раздела – Емоционално и / или
физическо изтощение, Деперсонализация /
Дехуманизация и Лични постижения (Maslach et al,
1996). За сихронизация на скалите, третият раздел
C на теста е инвертиран като максимум – точки,
което означава, че високите стойности за лични
постижения отговарят на високо професионално
изпепеляване, както и в първите две скали,
което дава по-добро представяне на получените
резултати. (Schaufeli et al, 1996)
- Въпросник на Холмс и Рае за събития от
живота, определящи нивото на стреса с 43 айтема
(Social Readjustment Rating Scale). (Rahe et al., 1972)
Приложени бяха статистически методи за
обработка на получените данни: дескриптивен
анализ, методи за проверка на хипотези:
параметрични (ANOVA или анализ на вариацията)
и непараметрични (Крускал тест) и статистическо
моделиране (модел на Boruta за важността
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на факторите на стреса като предиктори на
професионалното изпепеляване).
Статистическите анализи бяха извършени с
помощта на следните програми за статистическа
обработка: SPSS Statistics 2014 на IBM (IBM
SPSS Statistics for Windows; 2014) и оупън-сорс
програмата R console (R Core Team; 2015).
Измерени бяха факторните тегла на
факторите на стрес и корелацията им със синдрома
на професионалното изпепеляване. Данните от
проучването бяха статистически моделирани с цел
предикция на бърнаута у служителите на МБАЛСофия-ВМА и създаване на по-ефективен модел на
използвания инструментариум.
РЕЗУЛТАТИ:
След направения дескриптивен анализ
на данните се премина към основния анализ на
данните, който се концентрира върху връзките
между
професионалното
изпепеляване
и
демографските фактори, както и между стреса и
професионалното изпепеляване.
Първата задача бе да се провери надеждността
на трите скали за оценка на професионално
изпепеляване. Точките за отделните скали на
професионалното изпепеляване А, B и C се
получават като се сумират съответно отговорите на
7, 7 и 8 въпроса (22 айтема на MBI). Изчисли се
алфа на Кронбах върху нормализираните величини
(Cronbach; 1951). Тестът на Кронбах определи дали
отделните фактори, които участват в измерванията
на всяка от скалите на прегарянето са консистентни.
Установени са следните нива на значимост, ако
алфа > 0.9 имаме отлична вътрешна съгласуваност,
ако алфа е между 0.8 и 0.9 много добра, между 0.7
и 0.8 приемлива, между 0.6 и 0.7 проблематична и
под 0.6 или 0.5 неприемлива. В случая за раздел А
тя е 0.93, за раздел B е 0.87 и за C е 0.9, което показа
отлична надеждност за А и C и много добра за B.
Изследвани са зависимостите между
професионалното изпепеляване с неговите три
скали и демографските фактори, както и стреса.
За тази цел могат да се използват два вида анализ:
параметричен (АNOVA или анализ на вариацията)
и непараметричен (Крускал тест). Параметричният
анализ ANOVA тества дали има разлика в средните
стойности между отделни групи, например дали
има разлика между изпепеляването в зависимост от
пола (мъже срещу жени), възрастта (млади срещу
стари), професията (лекари срещу медицински
сестри) и т.н.. По принцип параметричният анализ
е по-мощен, но допуска нормално (или Гаусово)
разпределение на величините. Тъй като скалите
са на базата на точкова система, невинаги това
допускане е вярно. В този случай непараметричният
тест бе по-подходящ за употреба. Крускал, или
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непараметричният тест, също както ANOVA
тества хипотезата дали има разлика в медианите
между отделните групи, но допуска произволно
разпределение на величините. Крускал тестът
се базира на ранкиране на стойностите на
професионално изпепеляване за различните групи
(напр. мъже, жени и т.н). Изчислява се сумата на
квадрата на ранговете за всяка от тези групи и се
получава статистика с Кай-скуер разпределение.
Това разпределение е типично за крос-таблиците.
Основната хипотеза, която тествахме е, че
средните стойности (или медианите в случая
на непараметричния тест) на професионалното
изпепеляване по различните фактори пол, възраст,
професия, клиника, стаж, хронични и минали
заболявания и семейно положение са еднакви.
(Schaufeli, 1998)
Ако се използва АNOVA, но няма нормално
разпределение, резултатите няма да са верни, затова
е по-добре да се използва Крускал-тест. Резултатите
на ANOVA са представени за сравнение.

Резултатите от двата теста са описани в
Таблица 1. Беше отчетено, че те са много сходни
и показват, че професионалното изпепеляване е
сходно за мъже и жени и не се влияе от стажа на
медицинските служители, както и от професията.
За сметка на това, професионалното изпепеляване
бе различно в зависимост от клиниката, в която
работи всеки служител, също така зависи от
възрастта, хроничните и минали заболявания,
стреса и семейното положение. Може да се
заключи, че стресът, както и мястото на работа,
оказват най-значим ефект върху професионалното
изпепеляване. По-малка значимост имат възрастта,
хроничните и минали заболявания и семейното
положение. Тези данни показаха факторна
значимост за специфичната характеристика на
извадката, понеже повечето данни (пол, професия,
възраст и т.н.) са дискретни и имат няколко нива.
Връзката между прегарянето и стреса обаче беше
корелационна, понеже стресът е непрекъсната
променлива.

Таблица 1. Нива на значимост - p от Крускал теста и анализ на вариацията.

ТЕСТ НА КРУСКАЛ

ПОЛ

ВЪЗРАСТ

ПРОФЕСИЯ

КЛИНИКА

СТАЖ

ХРОНИЧНИ
БОЛЕСТИ

МИНАЛИ
БОЛЕСТИ

СЕМЕЙНО
ПОЛОЖЕНИЕ

СТРЕС

ЕМОЦИОНАЛНО
ИЗТОЩЕНИЕ

0.0504

0.0002

0.1323

2.48e-05

0.648384

0.0032

0.0075

0.0437

1.07E-08

ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

0.9247

0.0246

0.0918

1.47e-10

0.413042

0.0021

0.0181

0.0426

1.89E-10

ПОСТИЖЕНИЯ

0.0153

0.0118

0.0877

0.000485

0.111935

0.7243

0.8908

0.0949

0.000308

ANOVA

ПОЛ

ВЪЗРАСТ

ПРОФЕСИЯ

КЛИНИКА

СТАЖ

ХРОНИЧНИ
БОЛЕСТИ

МИНАЛИ
БОЛЕСТИ

СЕМЕЙНО
ПОЛОЖЕНИЕ

СТРЕС

ЕМОЦИОНАЛНО
ИЗТОЩЕНИЕ

0.1322

0.0005

0.1205

5.625e-07

0.468045

0.0030

0.0010

0.1026

0.000112

ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

0.7188

0.0409

0.1873

2.368e-11

0.433646

0.0369

0.0009

0.0236

9.62E-07

ПОСТИЖЕНИЯ

0.0812

0.3544

0.0430

0.00079

0.454476

0.9495

0.6861

0.2009

0.146252

Следващата стъпка на анализа бе да се
разгледат в подробности факторите, които оказват
ефект върху професионалното изпепеляване, т.е.
тези, за които горните тестове са по-малки от 0.05
за поне една от скалите А, В или C.
За да бъдат сравнени тези скали в следващите
графики се транслира и скалира скалата
Постижения (раздел C на MBI) по следния начин
(42/48)* ((максимум Постижения) – Постижения).
Постиженията бяха инвертирани, т.е. от максимума
са извадени и, следователно, малко точки означават
голямо изпепеляване. Умножиха се по 42/48, за
да се скалират между 0 и 42 и да станат сходни с

другите две скали. Така се получиха стойностите
между 0 и 42 и високите нива съответстваха на
високо професионално изпепеляване. Това не
оказа влияние върху статистическите резултати,
когато разглеждахме Постиженията сами по себе
си, но имаше значение при сравняването, както
и при комбинирането на трите скали в една обща
за професионалното изпепеляване. Започнахме с
анализ на ефекта на пола върху професионалното
изпепеляване. Нямаше съществена разлика върху
него при мъжете и жените. Наблюдаваше се известна
значимост (0.015) само при постиженията, и то при
непараметричния тест, като жените показаха помалко удовлетвореност от работата.
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Таблица 1 даде зависимост между
постиженията и възрастта. Тестът на Tukey бе
направен след основния анализ, когато вече стана
ясно, че има различия между изпепеляването в
отделните групи (Tukey, 1949). Целта на този тест
бе да се определи кои от групите се различават
по отношение на изпепеляването. Тук сравнихме
нивата на професионално изпепеляване между
всеки две възрастови групи и тестът показа, че
служителите над 60 години демонстрират най-малко
емоционално изтощение и деперсонализация, което
бе статистически различно от всяка една от другите
възрастови групи. Нямаше статистическа разлика
между останалите възрастови групи.
Професионалното изпепеляване се оказа
тясно свързано със стреса и факторите, които го
определят. В следващата глава са описани тези
от тях, които показаха най-голямо значение за
евентуалното му развитие в отделните секции.
Приложихме метода Boruta от пакета Boruta на
R console (Miron et al. 2010) към трите скали на
професионално изпепеляване с тяхната дискретна
версия, където се определиха класовете на ниско,
високо и средно професионално изпепеляване,

както и към 42 фактора на стреса.
Boruta е алгоритъм за избор на важни атрибути
в информационни системи. Той е базиран на т. нар.
randomForest* класификатор и селектира атрибути,
като сравнява значимостта на оригиналните
атрибути със значимостта на техните пертурбирани
копия. По-специфично, този метод итеративно
сравнява важността на всеки един фактор от стреса
с важността на пермутираните (случайни) фактори.
Атрибутите, които имат по-лошо представяне от
случайните пермутирани атрибути, се премахват от
анализа и се считат за неважни за професионалното
изпепеляване. Атрибутите, които са значително
по-добри от случайните, се смятат за значими.
Пермутации се създават на всяка итерация
(опит) и алгоритъмът спира, когато само важните
атрибути останат или се достигне до максимума на
итерациите. Ако се достигне този максимум, някои
атрибути се смятат за потенциално важни. Може
да се увеличи максимума на итерациите, но ако
отново не се получи дефинитивно определяне за
някои атрибути, използваме по-релаксиращ модел
за разрешаване на значимостта на атрибутите.
В следващите фигури са показани резултатите

Фигура 1.
Корелация (Спиърман) на трите скали на професионалното изпепеляване с важните (значимите) фактори на стреса от модела на Boruta.
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за определяне важността на факторите на стреса
върху всяка скала на професионално изпепеляване.
Използвахме функцията Boruta от пакета Boruta
на R console с параметри по подразбиране и
maxRuns=500. Използвахме по-висока максимална
стойност на итерациите, за да бъде получено ясно
разделяне на атрибутите на важни и неважни.

RandomForest* е алгоритъм за класификация, при
който се използват конструкция на дървета за избор
на всяка стъпка
Промяната в навиците за сън се оказа
важен и за трите скали, Травма или заболяване,
Помиряване със съпруг(а) /партньор, Сексуални

Фигура 2. Важност на факторите на стреса за скалата А на MBI от модела на Boruta. Зелен цвят имат важните фактори, червени са
незначителните фактори, a в синьо са случайните. Легендата описва важните фактори по тяхната значимост.

Фигура 3. Важността на факторите на стреса за скалата B на MBI от модела на Boruta. В зелено са важните фактори, червени са
незначителните фактори и в синьо са случайните. Легендата описва важните фактори по тяхната значимост.
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смущения, Промяна във финансовото състояние,
Промяна в условията на живот, Промяна в личните
навици, Промяна в хранителните навици също се
оказаха важни за поне две скали (А и B). Най-малко
важни фактори имаше при постиженията. Това бяха
Промяната в навиците за сън, Промяна в служебните
задължения и Започване или прекъсване на работа

от съпруг(а) /партньор.
В следващата триизмерна графика (фигура 1)
представихме 15 значими фактори (важни за поне
една от скалите на професионално изпепеляване),
които се обособиха на клъстери. Забеляза се
ясното разделяне на промяна в навиците на сън от
останалите фактори.
По-подробен анализ за значимостта на всеки

Фигура 4. Важност на факторите на стреса за скалата C на MBI от модела на Boruta. В зелено са оцветени важните фактори, червени са
незначителни фактори и в синьо са случайните. Легендата описва важните фактори по тяхната значимост.

един от факторите за трите скали поотделно от
метода Boruta е показан в следващите графики.
Значимостта от итерациите за всеки един фактор
е показан в различен цвят, като зеленият цвят
означава важен фактор.
В скалата на емоционалното изтощение
айтемът “Травма или заболяване” имаше найвисок импакт, следван от айтемите: “Промяна във
финансовото състояние”, “Промяна в личните
навици и хранителните навици”.
Всички 11 важни фактора са показани в
следващата фигура 2.
В скалата на деперсонализация факторът
„Промяна в навиците на сън” имаше отново найвисок импакт, следван от „Промяна в прекарването
на финансовото състояние”, „Промяна в личните
навици” и „Промяна в условията на живот”. Тук
се появиха два нови важни фактора са показани в
следващата фигура 3.
В скалата на Личните постижения – скала
С на MBI, най-важен отново се оказа факторът
„Промяна в навиците на сън”. Тук се появиха два
нови важни фактора, които не се оказаха важни за
скалите A и B, а именно: “Започване или прекъсване
на работа от съпруг(а) /партньор” и “Промяна в
служебните задължения” на фигура 4.
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ДИСКУСИЯ И ИЗВОДИ
Въз основа на обработените данни от
статистическото моделиране по метода на
Борута бяха селектирани всичките 15 фактора от
въпросника за стрес на Холмс и Рае, имащи импакт
върху всяка една от скалите на Маслах.
Анализът на данните даде ясна насока за
значимостта на факторите, определящи нивата
на съществуващия бърнаут синдром в болничния
персонал на ВМА – София. Моделът може да бъде
използван за създаване на съкратен въпросник,
базиран на скалата за стрес на Холмс и Рае, за бърз
скрининг на преживяния стрес и потенциалния
риск от развитие на бърнаут синдрома в дадената
популация. Той ще намери практическо приложение
в ежедневната практика, едновременно спестявайки
време за изпълнение и за обработка на резултатите.
Съкратеният въпросник за стрес в
комбинация с MBI може да се използва за оценка и
контрол на болничния персонал в ежедневна среда,
а също и за бърза оценка на необходимостта от
промени в персонала при извънредни ситуации.
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Чувство на хумор и тежест на клинични симптоми при шизофрения
Тодор Толев, Калина Казановска, Владимир Трънов, Мария Николова, Пенка Грозева, Донка Терзиева,
Калинка Дребова, † Антония Терзиева, Илина Топчева, Ваня Георгиева, Тодорка Бацева, Радка Патричева
Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – Раднево
В проучване при 97 пациенти (44 мъже и 53 жени) с параноидна шизофрения по критериите на
DSM-IV, лекувани в психиатричен стационар, установихме значима обратна корелация на общата оценка
на чувство за хумор с общата оценка по PANSS и симптоми от позитивния фактор, на оценката за
еротичен хумор – с общата оценка по PANSS, с позитивния и негативния фактор и с тежест на болестта
по CGI, на оценката за черен хумор – с общата оценка по PANSS и с позитивния фактор, на оценката за
абстрактен хумор – с оценка по негативния и когнитивния фактор по PANSS. Установихме и значима
обратна корелация на чувството за хумор с броя на психотичните епизоди при шизофренните пациенти.
Резултатите са коментирани в светлината на ролята на чувството за хумор като модификатор
на поведение, а на неговите увреди – като изява на когнитивно-негативните симптомокомлекси при
шизофрения и фактор за социална дезадаптация на боледуващите.
Българско списание за психиатрия 2016:1(2):142-151.
Ключови думи: чувство за хумор, клинични симптоми, шизофрения

Sense of humour and severity of clinical symptoms in schizophrenia
Todor Tolev, Kalina Kazanovska, Vladimir Tranov, Maria Nikolova, Penka Grozeva, Donka Terzieva,
Kalinka Drebova, † Antonia Terzieva, Ilina Topcheva, Vania Georgieva, Todorka Batseva, Radka Patricheva
State psychiatric hospital Dr Georgi Kissiov – Radnevo
A study of 97 inpatients (44 males and 53 females) with paranoid schizophrenia according to DSM-IV
criteria hospitalized for a consecutive psychotic episode is presented, with evidence for significant negative
correlation of total score for sense of humour and PANSS total score and positive factor symptoms; of score for
erotic humour and PANSS total score and positive, and negative factor symptoms, and score of CGI-severity; of
score for black humour and PANSS total score and positive factor symptoms; and for score of abstract humour –
with score for PANSS negative and cognitive factors. A significant negative correlation of sense of humour with
number of previous psychotic episodes was estimated. Results are commented in the context of the role of sense of
humour as a modulator of human behaviour, and its impairments – as a sequence of appearance of cognitive and
negative schizophrenia symptoms and a factor for patients’ social maladjustments.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2016, Vol 1(2):142-151.
Key words: sense of humour, clinical symptoms, schizophrenia.

Хуморът е уникална способност на човешките
същества, свеждащ се, според дву-стадийния модел

на Goldstein, McGhee, 1972, до неконгруентност
на събитието и нарушена предсказуемост, а
„смешното” възстановява конгруентността и се
приема със задоволство (Bartolo et al., 2006 2).
Според Leslie-Bole, 1985 19, анализирането на
хумора е особена, деликатна задача – „също като
анализиране на парфюм със сложни съставки, някои
от които, приети изолирано, биха ни накарали да се
мръщим” (Arthur Koestler,1978). Ролята на хумора
и смеха (Hertzler, 1970), като важни механизми
за социализация и ролево справяне, се свежда до
корекция на своя или чужда ролева неадекватност
по начин, който получава одобрение и социална
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подкрепа. Хуморът и смехът, като експресивна
форма на комуникация, са съставки на груповия
социализационен процес, предназначени да
защитят и потвърдят социални норми, да обучават
участниците в ролево поведение и да регулирант
аберантни поведенчески прояви чрез позитивни
или негативни санкции.
Etienne et al., 2012 10 посочват – хуморът
е универсален феномен, подкрепящ позитивни
делнични ценности в обществото. Чувството на
хумор е субективно, вградено е във всеки един от
нас и е трудно за оценка и измерване.
Raab, 2008 25 подчертава, че хуморът, като
биологично явление, има корени в механизмите,
осигуряващи умението да се разпознава и избягва
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опасността, което при хората се осъществява в
социален контекст. В тази насока, Hodson et al., 2010
17
добавят – хуморът е средство за изобразяване на
мотиви от кръга на вътрегруповото доминиране и
укрепване на груповите норми.
Освен понятие от кръга на традиционната
проблематика на естетиката и върховна изява на
„човешкото” в нашия биологически вид (Паси, 1979,
1
), чувството за хумор и реакцията към смешното са
важни измерения на увредите в психиката и част от
признаците на душевно заболяване.
Чувството за хумор при шизофрения е
увредено, но причините за този дефицит са неясни
(Falkenberg et al., 2007 11) и данните от изследванията
са противоречиви (Bartolo et al., 2006 2).
Проучванията в областта на възприемането
на хумор при шизофрения датират от 1950 год.
и показват дефицит в чувството за хумор на
пациентите с шизофрения спрямо здрави индивиди
(Etienne et al., 2012 10). Например, Starer, 1961 27
отбелязва, че реакциите на психиатрични пациенти
към карикатури и вербални шеги показват
разнообразно по степен понижено умение за
възприемане на хумор, а като цяло, според Polimeni,
Reiss, 2006 23, при пациенти с шизофрения спрямо
здрави контроли се установяват значими дефицити
във възприемането на хумор.
Важни са опитите да се локализират увредите
във възприятието за хумор според данните за
латерализация на мозъчните функции. Gardner et al.,
1975 13 установяват, че ефектите на мозъчната увреда
в когнитивен и афективен аспект са оценявани
отделно, но по отношение възприемането на хумор
тези две области на увреди се сливат. Оказва се, че
няма съществена разлика в ефекта на възприемане
на хумор при левостранните и десностранните
мозъчни увреди, но все пак левостранно увредените
се справят по-добре с тестовете и поведението им е
по-сходно с това на здравите контроли.
Bartolo et al., 2006 2 посочват противоречия
в получаваните резултати. Например, паци–
енти с увреда в дясната хемисфера имат
трудности във възприемането на хумор. Обаче
невроизобразяващите техники показват ангажиране
на лявата хемисфера в идентифициране на
„смешното” и възприемането на хумор. А според
данни от изследване на чувство на хумор спрямо
смешни изображения, оказва се че се активизират
зони и в двете хемисхери – в дясния инфериорен
фронтален гирус, левия супериорен темпорален
гирус, левия медиален темпорален гирус и
левостранния церебелум. Освен това, наблюдава
се и активация на лявата амигдала при усещането
на удоволствие. Интересни са данните на Coulson
et al., 2005 8 в проучване със събитийно свързани
потенциали (ERPs) по отношение на реагиране
спрямо изкази с хумористично съдържание и
спрямо изкази с неутрално съдържание – налице

е активация на дясната хемисфера при звукова
информация с хумористично съдържание, но също
и данни за участие на лявата хемисфера в контрола
по разбиране на езика.
Хипотезите за дефицит в теория на разума са
основа за поредица проучвания, а напоследък обект
на внимание в проучванията за чувство на хумор са
комплексните увреди в процеса на „ментализиране”
(Marjoram et al., 2006 20). Според Corcoran et al.,
1997 7, някои характерни за шизофрения симптоми
създават специфичен дефицит в способността за
атрибуция на психични състояния (‚mentalizing‘).
При изследване на разпознаването на смешни
ситуации в карикатури, пациентите с шизофрения
се справят с изображенията, изискващи описателносемантичен анализ, но се затрудняват да „разберат”
душевното състояние на хумористичния герой.
Изразен дефицит се установява при пациенти
с
дезорганизирано
поведение,
параноидни
налудности и пасивност, докато пациентите без
симптоми се справят с теста наравно със здравите
контроли. Brüne, 2005 6 отбелязва – пациентите
с шизофрения са значимо увредени при всички
тестове, свързани с екзекутивното функциониране и
идентифициране на емоции. Увредите в социалната
перцепция и когниция са изводими от дефицити
във функционирането на механизми от „теория
на разума”. Marjoram et al., 2005 21 установяват, че
увредите в Theory of Mind (ToM) при шизофрения
са асоциирани с неумение да се възприемат смешни
изображения (карикатури) от два типа – включващи
само предметни дадености и изискващи анализ на
състоянието на нарисуваните герои, като дефицитът
във възприемане на смешните изображения се
отнася и до двата вида карикатури.
Понеже перцепцията на хумор, като част
от социалната перцепция, се родее с дефицит
в оценка на лицева експресия, ще споменем
за установеното от Bozikas et al., 2004 4 – че
перцепцията на емоции в лицеизраз корелира с
когнитивните увреди при шизофрения. Brittain et
al., 2010 5 отбелязват, че обработката на визуална
информация при шизофрения е увредена и това
предпоставя срив в социалната перцепция. Strauss
et al., 2010 28 уточняват, че идентифицирането и
разграничаването на лицев афект при пациенти с
шизофрения е свързано с тежестта на негативните
симптоми, с уникален дефицит в обработването
на позитивни емоции, които надхвърлят контекста
на конкретната ситуация. А според Fiszdon,
Johannesen, 2010 12, разпознаването на афект е
базисен компонент на процесите по обработка на
социална информация при шизофрения, като прави
впечатление относителната му интактност при част
от шизофренните пациенти. Общото звено между
разпознаването на афект и осъществяване на
социално функциониране е нивото на когнитивните
умения при шизофрения.
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Интересно е наблюдението на Ecker et al.,
1973 , установяващо увреда в идентифициране
на полово-ролеви разлики в разбирането на
хумористични стимули при шизофрения. Но още
по-интересни са проучванията, свързващи увредата
във възприятие за хумор и болестните прояви при
шизофрения.
Например, според Sarfati et al., 1997 26,
клинични и експериментални проучвания показват,
че част от лицата с шизофрения имат увреди
в умението да отнасят релевантни ментални
състояния спрямо други лица, което се доказва
с тестове, съдържащи комични изображения.
Увредите в тяхното осмисляне са най-големи при
шизофренните пациенти с изразени мисловни
и речеви разстройства. Marjoram et al., 2006 20
посочват, че умението за „ментализиране – Theory
of Mind (ToM) е засегнато при шизофрения в степен,
корелираща с тежестта на болестните симптоми.
Според Bozikas et al., 2007 3, при пациенти с
шизофрения чувството за хумор, измерено с Penn‘s
Humor Appreciation Test (PHAT), се оказва по-слабо
отколкото при здрави контроли и този дефицит
корелира с увреди според невропсихологически
тестове. Gelkopf et al., 2006 14 установяват, че
при пациенти с хронична шизофрения, гледащи
в продължение на 3 месеца филми със смешно
или с неутрално съдържание, оценките за тежест
на симптомите, проявите на тревога, гняв и
депресия са по-ниски, а социалната компетентност
е подобрена. Според Haker, Rössler, 2009 16,
проявите на емоционален резонанс – например,
„заразителност” на смях, са по-слабо изразени
при пациенти с шизофрения, като тежестта на
увредата корелира с негативните симптоми и
социалните дисфункции на боледуващите. Polimeni
et al., 2010 24 отбелязват понижена перцепция за
хумор при шизофрения, корелираща позитивно
с интелектуалните възможности, екзекутивното
функциониране и нивото на социална адаптация.
Според Tsoi et al., 2008 29, дефицитът в разпознаване
и преживяване на хумор при шизофрения е свързан
с екзекутивни дисфункции и психосоциални
увреди, като този дефицит е в значима негативна
корелация със симптоми на налудности и депресия.
В настоящото проучване са представени
данни при хоспитализирани пациенти с шизофрения
за асоциация на степента на възприемане като
смешни на рисувани изображения с хумористично
съдържание (карикатури) с тежест на клиничните
им симптоми и с тежест на заболяването като
цяло, както и асоциация на видове хумористични
изображения с отделните групи клинични
симптоми.
9

МЕТОДИ
Изследвахме 97 пациенти (44 мъже и 53 жени)
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с параноидна шизофрения по критериите на DSMIV, лекувани за пореден епизод в психиатричен
стационар.
Използвахме наша методика, оценяваща
определянето като смешно на съдържанието на
рисунки с хумористично съдържание. Методиката
е от 12 рисунки – черно-бели или цветни, без
придружаващ текст (с цел равнопоставеност според
грамотност),
без дискриминиращи послания
(за пол, религия, раса, етнос) и без агресивно
/ порнографско съдържание. Всяка рисунка се
оценява от изследваното лице за ниво на смешност
по скала от 0 до 10 степени, след разглеждане за
време от 1 до 3 минути.
Колекцията от 12 карикатури възникна чрез
подбор сред 100 смешни изображения, заимствани
чрез интернет и впоследствие оценени от 87 здрави
доброволци за ниво на смешност от 0 до 10 степени.
Изображенията с най-висок бал от точки бяха
включени в настоящата колекция, по равен брой
изображения за всяка от емпирично обособените
видове хумор – „еротичен, „ черен” и „абстрактен”.
Колекцията от рисунки е представена в
Приложение 1.
За целите на анализа, рисунките са разделени
според съдържанието си в 3 групи, емпирично
посочени от нас като „еротичен хумор” (№ 1,2,3,6),
„черен хумор” (№ 4,7,9,12) и „абстрактен хумор”
(№ 5,8,10,11).
За оценка на тежест на симптомите
използвахме скалата PANSS (Positive and Negative
Syndrome Scale) 14. Представихме данните по 5 –
факторния модел на Wolthaus et al. 30, с факторите:
позитивен, негативен, ажитация-депресия, възбудавраждебност и дезорганизация. Добавихме и
фактора когниция от 5 – факторния модел на PANSS
на Mass et al., 2000 22.
Съдържанието на факторите на този модел е
представено в Приложение 2. Оценката на тежест
на болестта бе според скалата за Общо клинично
впечатление – CGI на Guy, 1976 15.
Статистическата обработка бе с корелационен
анализ (коеф. на Kendall, Spearman), ANOVA– one
way.и Paired Samples T-Test.
Резултати
Данните за демографските и клинични
параметри на изследваните пациенти (Табл.1)
очертаха кохорта боледуващи с тежко протичащ
шизофренен процес – при относително умерена
средна възраст (47.9 г.), налице бе голяма давност
на болестта (20.9 г.), голям брой предходни
психиатрични епизоди и хоспитализации (8.6 и
8.4), сочещи че почти всяка болестна екзацербация
е била до степен на прилагане на хоспитализация.
Съпоставката по пол показа по-лоши
стойности при тези параметри за жените.
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Табл.1. Демографски и клинични показатели на пациентите, N = 97.

ЖЕНИ

МЪЖЕ

ОБЩО

СРЕДНА
ВЪЗРАСТ

НАЧАЛО НА
БОЛЕСТТА

ДАВНОСТ НА
БОЛЕСТТА

БРОЙ
ЕПИЗОДИ

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИ

МЕРКИ НА
ПРИНУДА

Mean
N

49,15

26,3200

21,5490

9,5111

10,0732

1,5745

53

53

53

53

53

53

Std. Deviation

12,43

9,9128

9,9946

7,5004

7,7278

3,4436

Mean
N

46,32

25,9231

20,0000

7,5610

4,5294

,8261

44

44

44

44

44

44

Std. Deviation

11,31

7,8586

12,2087

6,8303

3,8098

,8869

Mean
N

47,87

26,1461

20,8778

8,5814

8,4483

1,3286

97

97

97

97

97

97

Std. Deviation

11,96

9,0234

10,9707

7,2135

7,2431

2,8778

Данните за оценките на симптоми по PANSS и тежест на болестта по CGI (Табл.2) илюстрираха тежката
клинична увреда на боледуващите – като цяло и според оценките по всички групи фактори. При жените всички
оценки по всички фактори бяха по-тежки от тези при мъжете, макар и в нееднаква степен.
Табл.2. Разпределение на оценки по PANSS с факторите от моделите на Wolthaus / Mass и според CGI, N = 97.

ЖЕНИ
N = 53
МЪЖЕ
N = 44
ОБЩО
N = 97

PANSS
TOTAL

POSITIVE
FACTOR

NEGATIVE
FACTOR

DISORGANIZATION

EXCITEMENTHOSTILITY

DEPRESSION
FACTOR

COGNITIVE
FACTOR

CGI SEVERITY

Mean
N

87,4717

19,8679

24,9245

23,6415

8,0000

6,4717

11,0189

4,1509

53

53

53

53

53

53

53

53

Std. Deviation

13,0658

4,4980

4,2010

3,9423

3,0947

2,0811

2,1167

,8180

Mean
N

77,9545

18,1591

20,7955

20,5000

7,5455

6,6591

9,2045

4,0000

44

44

44

44

44

44

44

44

Std. Deviation

10,6900

4,3931

3,3521

2,5381

1,8980

1,9759

1,4237

,4313

Mean
N

83,1546

19,0928

23,0515

22,2165

7,7938

6,5567

10,1959

4,0825

97

97

97

97

97

97

97

97

Std. Deviation

12,8973

4,5094

4,3430

3,7115

2,6178

2,0257

2,0394

,6719

Оценките за степента на „смешност” (от 0 до 10) за всяко едно от хумористичните изображения, представени
в (Табл.3) създадоха усещане за нееднаквост във възприятието за хумор при различните изображения, както и
относително ниски оценки за хуморситичност на изображенията. Само 4 от 12 – те изображения (№ 1, 3, 11, 12)
получиха оценки с около половината от възможните „точки” (от 0 до 10).
Табл.3. Оценки за „смешно” при всяко от 12-те хумористични изображения. , N = 97 пациенти
№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№ 10

№ 11

№ 12

MEAN

5,0206

3,8763

4,8144

3,8866

4,2990

4,6598

3,7732

4,8144

4,0619

4,1649

5,8454

5,5052

STD. DEVIATION

3,4003

3,0320

2,9872

2,7305

3,0282

3,1154

2,6081

2,9380

2,6996

3,0162

3,2671

3,3452

Оценките за степента на „смешност” при
отделните емпирично обособени разновидности
на хумор, представени в (Табл.4) очертаха сходни,
но не еднакви нива на възприемане на хумор от
различни видове. Освен това, „чувствителността”
към хумор при жените се оказа по-слаба отколкото
при мъжете – както за оценката за хумор като цяло,
така и при отделните разновидности, макар и в
нееднаква степен.
Резултатите от корелационния анализ (коеф.
на Kendall, Spearman) представихме в Табл. 6, 7, а
резултатите от анализ по метода на Paired Samples
T Test – в Табл. 10.
ОБСЪЖДАНЕ
За анализ на резултатите обединихме
оценките на всичките 12 хумористични изобраения,
както и оценките на емпиричен подбор от по 4
изображения в три групи „еротичен хумор”(свързан
с шеги на сексуална основа), „черен хумор”
(използване на страшни /тъжни събития за комичен

ефект) и „абстрактен хумор”(основан на събития с
абсурден характер, комични със своята нелепост)
Резултатите за съпоставка на клиничнодемографските параметри на шизофренните
пациенти с интензивността на чувството им
на хумор – като обща оценка и като оценки на
отделните емпирично обособени групи (Табл. 6)
показа значима обратна корелация само между
броя на болестните епизоди и оценките за хумор
– като цяло и за оценките за черен хумор. Макар
без необходимата статистическа подкрепа,
впечатляваща бе тенденцията по-силното чувство
за хумор (с по-високи оценки за смешност) да е
свързано с по-изразени белези на добра прогноза
– по-късно начало и по-малка давност на болестта,
по-малко хоспитализации и по-рядко прилагане на
принуда за хоспитализиране. Но само при броя на
епизодите, както отбелязахме, се очерта значима
корелация на повече чувство за хумор при по-малък
брой психотични епизоди.

145

Българско списание за психиатрия. 2016; 1(2).

Табл.4. Разпределение на оценките за „смешно” при хумористичните изображения от различен вид , N = 97 пациенти.
ХУМОР – ОБЩО

ЕРОТИЧЕН ХУМОР

ЧЕРЕН ХУМОР

АБСТРАКТЕН ХУМОР

49,9434

17,2264

15,4151

17,3019

53

53

53

53

Std. Deviation

22,9677

9,3657

8,3883

9,5446

Mean

60,4773

19,7500

19,4091

21,3182

44

44

44

44

Mean
ЖЕНИ

N

МЪЖЕ

N
Std. Deviation

20,2605

7,3741

7,5923

8,8732

Mean

54,7216

18,3711

17,2268

19,1237

97

97

97

97

22,3023

8,5712

8,2418

9,4155

ОБЩО

N
Std. Deviation

Табл. 5. Чувство за хумор и разлика по пол. – ANOVA / One way / df: between groups = 1; within groups = 86; total = 87/

ХУМОР – ОБЩО

Mean Square

F

P

2667,677

5,622

,020

474,545
153,106

ЕРОТИЧЕН ХУМОР

2,108

,150

72,627

ЧЕРЕН ХУМОР

Mean Square

F

P

383,506

5,936

,017

4,536

,036

64,605

АБСТРАКТЕН ХУМОР

387,800
85,502

Табл. 6. Съответствие между чувство за хумор и демографско – клинични показатели на пациентите – корелационен анаилиз.
СРЕДНА
ВЪЗРАСТ

НАЧАЛО НА
БОЛЕСТТА

ДАВНОСТ НА
БОЛЕСТТА

БРОЙ
ЕПИЗОДИ

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИ

МЕРКИ НА
ПРИНУДА

–,112

,023

–,092

–,158 *

–,121

–,125

,112

,760

,205

,037

,192

,177

–,160

,030

–,144

–,233 *

–,181

–,173

,118

,783

,175

,031

,174

,152

–,113

,038

–,121

–,098

–,044

–,176

,109

,606

,100

,199

,637

,060

–,149

,057

–,173

–,143

–,066

–,234

,144

,598

,103

,188

,623

,051

–,101

,040

–,123

–,153 *

–,172

–,117

,152

,596

,096

,046

,066

,211

–,149

,052

–,176

–,234 *

–,254

–,168

,144

,628

,097

,030

,054

,165

–,048

–,001

–,021

–,130

–,140

–,082

,502

,989

,780

,088

,135

,382

–,082

,007

–,033

–,193

–,193

–,117

,422

,947

,760

,076

,147

,337

ХУМОР – ОБЩА ОЦЕНКА
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

Spearman’s rho/ Correlation Coeff.
Sig. (2-tailed)

ЕРОТИЧЕН ХУМОР
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

Spearman’s rho/ Correlation Coeff.
Sig. (2-tailed)

ЧЕРЕН ХУМОР
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

Spearman’s rho/ Correlation Coeff.
Sig. (2-tailed)

АБСТРАКТЕН ХУМОР
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

Spearman’s rho/ Correlation Coeff.
Sig. (2-tailed)

* Корелацията е значима при ниво .05 (2-tailed) / ** Корелацията
е значима при ниво .01 (2-tailed).

Резултатите за съпоставка на клиничните
симптоми на пациентите с изразеността на
чувството им на хумор (Табл. 7) показа значима
обратна корелация на общата оценка по PANSS с
общата оценка на чувство за хумор (Kendall’s tau_b
Coeﬀ = –,140, Sig. 2-tailed = 0.045 , Spearman’s rho
Coeﬀ. = –,198, Sig. 2-tailed = 0.052), с оценката за
еротичен хумор (Kendall’s tau_b Coeﬀ = –,147, Sig.
2-tailed = 0.038 , Spearman’s rho Coeﬀ. = –,212, Sig.
2-tailed = 0.037) и за черен хумор (Kendall’s tau_b
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Coeﬀ = –,156, Sig. 2-tailed = 0.027 , Spearman’s
rho Coeﬀ. = –,219, Sig. 2-tailed = 0.031), като за
абстрактен хумор налице бе също така обратна
корелация, но без достигане на статистически
значимо ниво (Kendall’s tau_b Coeﬀ = –,123, Sig.
2-tailed = 0.083, Spearman’s rho Coeﬀ. = –,162, Sig.
2-tailed = 0.112).
По отношение на позитивния фактор,
установи се значима обратна корелация за тежестта
на симптомите с общата оценка на чувството за
хумор (Kendall’s tau_b Coeﬀ = –,158, Sig. 2-tailed =
0.026 , Spearman’s rho Coeﬀ. = –,229, Sig. 2-tailed
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= 0.024), с еротичен хумор (Kendall’s tau_b Coeﬀ =
–,195, Sig. 2-tailed = 0.007 , Spearman’s rho Coeﬀ. =
–,270, Sig. 2-tailed = 0.007) и черен хумор (Kendall’s
tau_b Coeﬀ = –,168, Sig. 2-tailed = 0.020 , Spearman’s
rho Coeﬀ. = –,241, Sig. 2-tailed = 0.017), докато
между позитивни симптоми и абстрактен хумор
значима връзка не се установи, но имаше тенденция
за обратна корелация (Kendall’s tau_b Coeﬀ = –,124,
Sig. 2-tailed = 0.086, Spearman’s rho Coeﬀ. = –,164,
Sig. 2-tailed = 0.108).
По отношение на негативния фактор
установихме значима обратна корелация за
тежестта на симптомите с оценките за еротичен
хумор (Kendall’s tau_b Coeﬀ = –,158, Sig. 2-tailed =
0.029 , Spearman’s rho Coeﬀ. = –,220, Sig. 2-tailed
= 0.030) и абстрактен хумор (Kendall’s tau_b
Coeﬀ = –,143, Sig. 2-tailed = 0.048 , Spearman’s rho
Coeﬀ. = –,196, Sig. 2-tailed = 0.054), докато спрямо
черен хумор и общата оценка за хумор налице бе
тенденция за обратна корелация, но не до нивото на
статистическа значимост.
По отношение на когнитивния фактор,
единствено по отношение на абстрактния хумор
налице бе значима обратна корелация (Kendall’s

tau_b Coeﬀ = –,149, Sig. 2-tailed = 0.046 , Spearman’s
rho Coeﬀ. = –,201, Sig. 2-tailed = 0.049), докато
спрямо еротичен и черен хумор, както и спрямо
общата оценка на чувство за хумор, налице бе
тенденция към отрицателна корелация, но без
статистическа значимост.
По отношение на депресивния фактор и
фактора възбуда-враждебност не установихме
значима корелация между тежест на симптоми
и чувство на хумор. Направи впечатление
обстоятелството, че спрямо черен и абстрактен
хумор, както и към чувството за хумор като цяло,
макар и без статистически значима степен, налице
бе права корелация със симптомите на възбуда и
враждебност, което загатва липса на инхибиращ
ефект на тези симптоми спрямо възприятието за
хумор.
Установихме значима обратна корелация
на тежестта на болестта по CGI единствено с
оценките за еротичен хумор (Kendall’s tau_b Coeﬀ
= –,172, Sig. 2-tailed = 0.037 , Spearman’s rho Coeﬀ.
= –,211, Sig. 2-tailed = 0.038), при тенденции за
обратна корелация без значимо ниво в останалите
направления.

Табл. 7. Съответствие между чувство на хумор и оценки по PANSS / факторите на скалата и CGI –
корелационен анаилиз.
PANSS
TOTAL

POSITIVE
FACTOR

NEGATIVE
FACTOR

DISORGANIZATION

EXCITEMENTHOSTILITY

DEPRESSION
FACTOR

COGNITIVE
FACTOR

CGI SEVERITY

–,140 *

–,158 *

–,133

,045

,026

,062

–,096

,015

–,014

–,095

–,124

,183

,839

,851

,201

,130

–,198

–,229 *

–,193

–,140

,021

–,019

–,128

–,156

,052

,024

,058

,170

,836

,852

,211

,128

–,147 *

–,195 **

–,158 *

–,079

–,094

–,007

–,092

–,172 *

,038

,007

,029

,280

,205

,921

,217

,037

–,212 *

–,270 **

–,220 *

–,107

–,134

–,010

–,119

–,211*

,037

,007

,030

,299

,191

,926

,245

,038

–,156 *

–,168 *

–,124

–,095

,046

–,077

–,077

–,102

,027

,020

,086

,191

,534

,308

,306

,218

–,219 *

–,241 *

–,174

–,144

,059

–,096

–,104

–,122

,031

,017

,088

,158

,565

,350

,312

,232

–,123

–,124

–,143 *

–,129

,056

,053

–,149 *

–,142

,083

,086

,048

,076

,449

,484

,046

,085

–,162

–,164

–,196

–,186

,076

,068

–,201 *

–.,176

,112

,108

,054

,069

,458

,507

,049

,085

ХУМОР – ОБЩА ОЦЕНКА
Kendall’s tau_b/ Correlation
Coeff
Sig. (2-tailed)

Spearman’s rho/ Correlation
Coeff.
Sig. (2-tailed)

ЕРОТИЧЕН ХУМОР
Kendall’s tau_b/ Correlation
Coeff
Sig. (2-tailed)

Spearman’s rho/ Correlation
Coeff.
Sig. (2-tailed)

ЧЕРЕН ХУМОР
Kendall’s tau_b/ Correlation
Coeff
Sig. (2-tailed)

Spearman’s rho/ Correlation
Coeff.
Sig. (2-tailed)

АБСТРАКТЕН ХУМОР
Kendall’s tau_b/ Correlation
Coeff
Sig. (2-tailed)

Spearman’s rho/ Correlation
Coeff.
Sig. (2-tailed)

* Корелацията е значима при ниво .05 (2-tailed) / ** Корелацията е значима при ниво .01 (2-tailed)

Илюстрация на връзката между тежест
на шизофренната психоза и възприемчивостта
за хумор в изображения (Табл.8) се получи от
съпоставката на оценките за хумор според оценката
по CGI за тежест на болестта по CGI. Сравнихме

пациенти с оценки 4 „умерено болен” (N 68) и 5
„изразено болен” (N 20), а поради малкия си брой
(N 9) пациентите с оценка 3 „леко болен” не бяха
анализирани.
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Табл.8. Разпределение на оценките за „смешно” според оценки по CGI = 4 и 5 , N = 88 пациенти.

Mean
CGI-S = 4 (УМЕРЕНО)

N
Std. Deviation

Mean
CGI-S = 5 (ИЗРАЗЕНО)

N
Std. Deviation

Mean
CGI-S – ОБЩА ОЦЕНКА

N
Std. Deviation

ХУМОР – ОБЩО

ЕРОТИЧЕН ХУМОР

ЧЕРЕН ХУМОР

АБСТРАКТЕН ХУМОР

58,0441

19,8971

18,0294

20,1176

68

68

68

68

19,4579

7,9928

7,5784

8,7665

42,6000

13,5500

14,3000

14,7500

20

20

20

20

28,0833

8,7748

9,8521

11,2103

54,5341

18,4545

17,1818

18,8977

88

88

88

88

22,4985

8,5540

8,2400

9,5785

Статистическият анализ на получените
резултати (Табл.9) показа значимо по-лошо чувство
за хумор при пациентите с по-тежки оценки по
CGI при общата оценка на чувство за хумор (р

= 0.006), при еротичен хумор (р = 0.003) и при
абстрактен хумор (р= 0.027), докато при черен
хумор това съотношение се запази, но не до степен
на статистически значима разлика (р = 0.075).

Табл. 9 Чувство за хумор и клинични симптоми. – ANOVA / One way / df: between groups = 1; within groups = 86; total = 87/
F

Mean Square

ХУМОР – ОБЩО

ЕРОТИЧЕН ХУМОР

3686,230

7,856

P
,006

ЧЕРЕН ХУМОР

469,205
622,589

9,323

F

Mean Square

,003

АБСТРАКТЕН ХУМОР

66,782

214,950

3,248

,075

5,081

,027

66,188
445,271
87,637

абстрактен хумор (р= 0.027), докато при черен
хумор това съотношение се запази, но не до степен
на статистически значима разлика (р = 0.075).
Илюстрация на нашите данни е представена на
Фиг.1.

Статистическият анализ на получените
резултати (Табл.9) показа значимо по-лошо чувство

за хумор при пациентите с по-тежки оценки по
CGI при обща оценка на чувство за хумор (р
= 0.006), при еротичен хумор (р = 0.003) и при
ТЕЖЕСТ НА БОЛЕСТТА И ЧУВСТВО НА ХУМОР

CGI-S = 4

CGI-S = 5

25

20

15

10

5

0
ЕРОТИЧЕН

ЧЕРЕН

АБСТРАКТЕН

Фиг. 1 Разпределение на оценките за чувство на хумор при пациенти с умерена и изразена тежест на болестта по CGI – S.
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Получените резултати добре подкрепят
хипотезата за връзка на тежест на болестните
феномени с чувство за хумор при шизофрения – на
общата оценка за хумор с обща оценка по PANSS
и симптоми от позитивния фактор, на еротичния
хумор – с обща оценка по PANSS, симптоми
от позитивния и негативния фактор и тежест на
болестта по CGI, на черния хумор – с обща оценка
по PANSS и симптоми от позитивния фактор, на
абстрактния хумор – с оценка по негативния и
когнитивния фактор по PANSS.
Не успяме да открием в достъпната
литература аналогични данни за връзка между
увреди в чувството за хумор и болестни прояви при
шизофрения. Но все пак, резултатите ни подкрепят
изводите за връзка на нарушената перцепцея за
хумор с дефицити в мозъчното функциониране.
Резултатите ни имат връзка с установеното
от Bozikas et al., 2007 3 за корелация на чувството
за хумор с лошо справяне с невропсихологични
тестове. В същата насока са резултатите на Corcoran

et al., 1997 7 за връзката на симптоми на пасивност,
дезорганизирано
поведение
и
параноидни
налудности с умението за разпознаване на смешни
ситуации в карикатури при шизофрения. Сходни
са данните на Haker, Rössler, 2009 16 за свързаност
между негативните и когнитивните симптоми
при шизофрения с умението на пациентите да
проявяват емоционален резонанс спрямо смешни
изображения и ситуации, което има значение за
нивото на социалното им функциониране. Също
така, резултатите ни са близки до установеното
от Sarfati et al., 1997 26 за наличието на по-тежки
проблеми с осмислянето на комични изображения
при шизофренни пациенти с по-силно изразени
мисловни и речеви разстройства. И ще добавим,
че умението за „ментализиране”, посочено от
Marjoram et al., 2006 20, и включващо усета за
комично – като част от умението за „разбиране” на
околните, бива увредено при шизофрения в степен,
корелираща с клиничните болестни увреди.

Табл. 10. Съпоставки на видове мувство за хумор чрез Paired Samples T Test.

Paired Differences

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean 95% Confidence Int of Difference
Lower

t

df

Sig. (2-tailed)

Upper

ЕРОТИЧЕН ХУМОР – ЧЕРЕН ХУМОР

1,1443

8,2915

,8419

-,5268

2,8154

1,359

96

,177

ЕРОТИЧЕН ХУМОР – АБСТРАКТЕН ХУМОР

-,7526

8,6060

,8738

-2,4871

,9819

-,861

96

,391

-1,8969

7,0659

,7174

-3,3210

-,4728

-2,644

96

,010

ЧЕРЕН ХУМОР – АБСТРАКТЕН ХУМОР

Сравнението на резултатите за възприемане
на отделните разновидности хумор (Табл. 4 ) показа
значимо по-високо харесване на абстрактен хумор
спрямо черен хумор (Табл.10 ). Докато еротичният
хумор не бе значимо отличаващ се от другите
типологични разновидности.

Може да допуснем, че разликата в оценките
на различен вид хумор при шизофрения е интересна
насока за изследвания – не е случайно, според
Etienne et al., 2012 10, че вниманието в проучванията
за чувство на хумор при шизофрения е насочено
към когнитивните увреди и дефицити в теория на
разума при тази болест.

ЧУВСТВО ЗА ХУМОР ПРИ ШИЗОФРЕНИЯ
19.5

19

18.5

18

17.5

17

16.5

16
ЕРОТИЧЕН

ЧЕРЕН

АБСТРАКТЕН

Фиг. 2 Разпределение на предпочитания към различни разновидности хумор – еротичен, черен и абстрактен.
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Няма да коментираме разликите във
възприемане на хумор от мъже и жени (Табл.5) –
въпреки значимо по-високите оценки за смешност
от страна на пациентите – мъже. Защото тежестта
на симптомите по PANSS / CGI при мъже и жени
е отчетливо различна. Считаме, че сравнителната
оценка на чувството за хумор при мъже и жени с
шизофрения следва да е повод за отделно проучване.
В заключение, следва да се отбележи
значението на чувството за хумор в ежедневието
– като модулатор на поведение и комуникации
в адаптивно целесъобразна насока. Което
шизофренната болест уврежда – чрез редукция на
когнитивния ресурс и блокиране механизмите на
Теория на разума за практикуване на ситуативно
присъщите ролеви умения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В проучване при 97 пациенти (44 мъже и 53
жени) с параноидна шизофрения по критериите

на DSM-IV, лекувани в психиатричен стационар,
установихме значима права корелация на общата
оценка на чувство за хумор с общата оценка по
PANSS и симптоми от позитивния фактор, на
оценката за еротичен хумор – с общата оценка
по PANSS, с позитивния и негативния фактор и с
тежест на болестта по CGI, на оценката за черен
хумор – с общата оценка по PANSS и с позитивния
фактор, на оценката за абстрактен хумор – с
оценка по негативния и когнитивния фактор по
PANSS. Установихме и значима права корелация на
чувството за хумор с броя на психотичните епизоди
при шизофренните пациенти. Резултатите са
коментирани в светлината на ролята на чувството
за хумор като модификатор на поведение, а
на неговите увреди – като форма на изява на
когнитивно-негативните симптомокомлекси при
шизофрения и фактор за социална дезадаптация на
боледуващите.
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Приложение 1. Фотографии с изображения на емоции в лицеизраз.

Приложение 2. Пет-факторен модел на PANSS по Wolthaus et al.
Wolthaus et al., Psychopharmacology.
2000 May; 150:399-403
POSITIVE FACTOR
P1 – НАЛУДНОСТИ
P3 – ХАЛЮЦИНАТОРНО ПОВЕДЕНИЕ
P5 – МЕГАЛОМАННИ ИДЕИ

AGITATION-DEPRESSION FACTOR
G2 – ТРЕВОЖНОСТ
G3 – ЧУВСТВО НА ВИНА
G4 – НАПРЕЖЕНИЕ
G6 – ПОТИСНАТОСТ

EXCITEMENT-HOSTILITY FACTOR

P6 – ПОДОЗРИТЕЛНОСТ / ПРЕСЛЕДВАНЕ

P4 – ВЪЗБУДА

G1 – ХИПОХОНДРИЧНИ ОПАСЕНИЯ

P7 – ВРАЖДЕБНОСТ

G9 – НЕОБИЧАЙНО МИСЛОВНО СЪДЪРЖАНИЕ

G8 – НЕЖЕЛАНИЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ

G12 – ЛИПСА НА КРИТИЧНОСТ

G14 – ЛОШ КОНТРОЛ НА ИМПУЛСИТЕ

NEGATIVE FACTOR

DISORGANIZATION FACTOR

N1 – ПРИТЪПЕН АФЕКТ

P2 – МИСЛОВНА ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ

N2 – ЕМОЦИОНАЛНА ОТТЕГЛЕНОСТ

N5 – ЗАТРУДНЕНО АБСТРАКТНО МИСЛЕНЕ

N3 – ЛОШ КОНТАКТ

N7 – СТЕРЕОТИПНО МИСЛЕНЕ

N4 – ПАСИВНО / АПАТЧНО ОТТЕГЛЯНЕ

G10 – ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ

N6 – ЛИПСА НА СПОНТАННОСТ / РАЗГОВОР

G11 – НАРУШЕНО ВНИМАНИЕ

G7 – ДВИГАТЕЛНА РЕТАРДАЦИЯ

G13 – НАРУШЕНИЯ НА ВОЛЯТА

G16 – АКТИВНО СОЦИАЛНО ОТДРЪПВАНЕ

G15 – СВРЪХАНГАЖИРАНОСТ

Mass et al., Schizophrenia Bulletin.
2000; 26(1):167-177

COGNITIVE FACTOR
P2 – МИСЛОВНА ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ
N5 – ЗАТРУДНЕНО АБСТРАКТНО МИСЛЕНЕ
G11 – НАРУШЕНО ВНИМАНИЕ
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Негативна афективност и наркотична зависимост
Радка Масалджиева1, Светлозар Георгиев2, Асен Бешков2, Люба Хаджийска3, Атанас Бюлбюлев3,
Гергана Кехайова3
1
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив
2
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – Пловдив
3
Програма за лечение с опиеви агонисти „АГПСПП – Филипополис” ООД, Пловдив
Злоупотребата с наркотици и други психоактивни вещества нанася неизмерими вреди на
общественото здраве по света и заплашва функционирането и развитието на обществото, затова
е необходимо, да се разработят политики, които намаляват тази употреба. Във връзка с това е
интензивното проучване на злоупотребата и зависимостта от психоактивни субстанции, като една от
посоките е насочена към личностовите фактори. Цел на настоящото проучване е да провери наличието
на връзка между негативната афективност като личностова черта и злоупотребата с наркотични
вещества. Нашата основна хипотеза съдържа предположение за стимулиращо влияние на негативната
афективност като личностова черта върху мотивацията за употреба на наркотици. 146 пациента,
мъже и жени, с наркотична зависимост (най-често към опиоиди), лекувани в Метадоновата програма
на ‘АГПСПП - Филипополис’, град Пловдив, са проучени със стандартизирано интервю и личностови
въпросници – DS-14, PID-5 и STAI-Y. Анализирани са данните от 95 проучени лица, 89,5% мъже и 10,5%,
със средна възраст 32,24 години (SD= 4.07), от 23 до 42 години. Резултатите показват:1/ висок процент на
лицата със склонност към негативна афективност сред зависимите от наркотични вещества. 2/ умерена
и висока значима позитивна корелация между резултатите от субскалите за негативната афективност
от PID-5 и от DS14 (p<.001); 3/ значима отрицателна корелация между негативната афективност и
началната възраст на употреба на хероин, т. е. негативната афективност като черта на личността
благоприятства ранното начало на употреба на хероин.
Българско списание за психиатрия. 2016: 1(2):152-159.
Ключови думи: наркотична зависимост, негативна афективност, DS-14, PID-5.

Negative aﬀectivity and narcotic dependence
Radka Massaldjieva1, Svetlozar Georgiev2, Asen Beshkov2, Liuba Hadjiiska3, Atanas Biulbiulev3,
Gergana Kehaiova3
1
Public Health Faculty, Medical University – Plovdiv
2
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Plovdiv
3
Opioid Agonists Treatment Programme “AGPSPP – Philipopolis” – Plovdiv
The abuse of narcotics and other psychoactive substances causes immeasurable harms to world’s public
health and threatens the functioning and the development of society, so it is necessary to develop policies that reduce
this use. Related to that the use and the addiction of psychoactive substances, including opiates and opioids, has
been studied intensively in diﬀerent directions, one of them being personality factors. Aim of this study is to verify
the existence of a link between negative aﬀectivity as a personality trait and drug abuse and addiction. Our basic
hypothesis supposes a stimulating influence of negative aﬀectivity trait on the motivation to use narcotics. 146
patients, men and women, with drug addiction (mostly of opioids), treated in the Methadone program ‚AGPSPP –
Philipopolis‘ in Plovdiv, were studied with a standardized interview and personality questionnaires - DS-14, PID-5
and STAI-Y. We analyzed data from 95 people studied, 89.5% men and 10.5%, with a mean age of 32.24 years (SD =
4.07), from 23 to 42 years. The results show: 1 / high percentage of people with a disposition for negative aﬀectivity
among the addicts; 2 / moderate and high significant positive correlation between the results of the subscales for
negative aﬀectivity of PID-5 and DS14 (p <.001); 3 / significant negative correlation between negative aﬀectivity
and the starting age of heroin, i. e. Negative aﬀectivity as a personality trait is conducive to the early onset of heroin
use.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2016, Vol 1(2):152-159.
Key words: narcotic addiction, negative aﬀectivity, DS-14, PID-5.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Наркотиците – морфин, хероин, кодеин,
фентанил и др. са естествени или синтетични
вещества с аналгетичен фармакологичен ефект
1,17
. Злоупотребата с тях нанася неизмерими вреди
на общественото здраве по целия свят и заплашва
функционирането и развитието на обществото,
затова е необходимо, за да се разработят политики,
които намаляват тази употреба.
По данни на Американския национален
център за зависимости и злоупотреба с вещества
в Колумбийския университет (The National Center
on Addiction and Substance Abuse at Columbia
University), цената на злоупотребата с наркотични
вещества засяга сериозно държавните бюджети
– през 2005 г. в различните щати на САЩ са
изразходвали почти 15% от бюджетите си или
близо 136 милиарда долара за тази злоупотреба
и периферните ефекти от нея. 35 процента
от споменатите разходи отиват за дейности,
свързани с корекция, а останалите 65 процента
– за здравеопазване и образователни програми,
помощ за децата и семействата, за психично здраве
и програми за развитие на хората с настъпили
увреждания, както и за обществена сигурност 24.
Опитите да се изчисли световната парична тежест
на злоупотребата с наркотични вещества обаче
сe сблъскват с множество ограничения, които
затрудняват оценката на общия световен разход.
Освен икономическите разходи, сериозни
проблеми създават и другите последици
от злоупотребата с вещества – загуба на
работоспособност, повишена заболеваемост и
смъртност при злоупотребяващите; негативно
влияние върху другите и върху околната среда
– например пътно-транспортни произшествия,
предизвикани от злоупотребата или унищожаване
на гори, заради отглеждане на кока и опиум, както и
замърсяване на околната среда с вещества, свързани
с производство на психоактивните субстанции;
повишаване на престъпността и други 26.
DSM-5 разглежда 10 отделни групи
вещества, чието ясно и категорично разграничаване
не винаги е възможно – алкохол; кофеин; канабис;
халюциногени, инхаланти; опиоиди; седативни
вещества, хипнотици и анксиолитици; стимуланти
(субстанции от типа на амфетамин, кокаин и
други), никотин; други или неизвестни вещества 9.
Голяма част от изброените вещества са забранени
за употреба, като веществата с незаконна употреба
могат да бъдат разделени в три категории:
1/ вещества, които са произведени или
обработени от естествени растителни продукти
като опиумен мак: опиум, морфин и хероин;
2/ синтетично получени незаконни вещества,
като амфетамин и 3/психоактивни фармацевтични
лекарства, чията употреба става незаконенна,

в резултат на отклоняването им от законните
(терапевтични) приложения и цели 25.
Зависимостта от психоактивни вещества
е хронично рецидивиращо състояние, което се
характеризира с компулсивна употреба на вещество,
неспособност за нейното ограничаване и появата
на абстиненция при прекъсване или намаляване
на употребата 7, 16. Основна характеристика на това
разстройство е група от когнитивни, поведенчески
и физиологични симптоми, показващи използване
на веществото въпреки значителните проблеми,
свързани с него 9. Злоупотребата и зависимостта от
вещества, включително групата на наркотичните
(опиати и опиоиди), се проучва интензивно в
различни направления:
1/ Невробиологично – насочено към
разкриване на клетъчните и молекулни механизми,
които опосредстват преминаването от случайна,
контролирана употреба на вещества до загубата
на поведенчески контрол върху търсенето и
употребата им, което води до зависимост 16;
2/ Терапевтично – с основни аспекти:
оценка и планиране на интервенциите, отчитане
на факторите, влияещи върху ефективността на
лечението ; степента на социален контрол в процеса
на терапията и стигматизацията и други 14, 19, 21, 22;
3/ Персонологично – фокусирано към
параметрите на връзката на злоупотребата с
вещества и свързаните с нея разстройства, с
личността 15.
Интересът към темата за ролята на
личностовите фактори за отключването и
развитието на различни заболявания датира още от
Древна Гърция, базира се на „здравия разум“ и за
нейното научно проучване съществуват достатъчно
аргументи – личността е повлияна от много
биологични и поведенчески фактори; личностовите
черти са трайни във времето, което създава
очакването за дългосрочно влияние и формиране
на уязвимост, която директно или индиректно да се
отрази на началото или протичането на болестите
12, 20
– телесни и психични.
Личностовите
структури
и
процеси
определят в голяма степен човешката афективност
и поведение.
Основни дименсии на афективността са
позитивният и негативният афект, като негативната
афективност е обща дименсия на субективния
дистрес, която включва многообразие от аверзивни
емоционални състояния като гняв, презрение,
отвращение, вина, страх и тревога. В някои
модели негативната афективност се свързва с
психобиологични и психодинамични конструкти
на чувствителност към награди и наказания 23,
а злоупотребата с вещества доказано повлиява
системата за възнаграждение на човешкия мозък 9.
Това ни дава основание да формулираме хипотеза
за евентулно стимулиращо влияние на негативната
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афективност като личностова черта върху
мотивацията за употреба на наркотици. Влиянието
на тези фактори е слабо проучено в България.
Цел на настоящото проучване е да
провери наличието на връзка между негативната
афективност като личностова черта и злоупотребата
с наркотични вещества.
КОНТИНГЕНТ И МЕТОДИ
Проучени са 146 пациента, мъже и жени, с
наркотична зависимост (най-често от опиоиди),
лекувани с метадон в Метадоновата програма на ‘
АГПСПП – Филипополис’, град Пловдив.
Всички включени пациенти са на лечебен
етап рехабилитация и поддръжка, със средна
продължителност от 2 до 5 години. Пациентите
са изследвани по реда на тяхното посещение в
центъра на ‘ АГПСПП – Филипополис’, съгласно
седмичния график .
Анализирани са данните от 95 от проучените
лица, 89,5% мъже и 10,5% жени – останалите
отпадат от проучването поради непълни данни.
Средната възраст на изследваните, чиито
резултати се разглеждат, е 32,24 години (SD= 4.07),
от 23 до 42 години.
В проучването са използвани следните
методи:
1. Структурирано интервю за изследване
на социодемографски и болестни характеристики
и такива, свързани с употребата на наркотични
вещества, включени в анкетна карта, разработена
за целите на проучването 2, 3, 4, 5.
2. Самооценъчен въпросник за „тип Д“
личност на Johan Denollet (DS14) с две субскали –
1/ отрицателна афективност, включваща
дисфория, безпокойство и раздразнителност и
2/ социална инхибиция, съдържаща
дискомфорт и липса на увереност при социални
взаимодействия 11. Въпросникът е адаптиран на
български език от екип под ръководството на д-р
С. Георгиев.
3. Самооценъчен личностов въпросник на
APA – кратка форма (PID-5-BF) 9; въпросникът има
пет субскали – за негативен афект, изолация,
антагонизъм, дезинхибиция
и психотизъм.
Изполвана е българската адаптация на въпросника
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.

От въпросниците DS14 и PID-5 в настоящото
проучване са анализирани резултатите само от
субскалите за оценка на негативната афективност
като трайна личностова черта.
4. Самооценъчен въпросник за оценка на
ситуативната и личностната тревожност на Чарлз
Спийлбъргър (State-Trait Anxiety Inventory Form
Y-STAI-Y), българска адаптация на Д. Щетински и
И.Паспаланов. 8
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
Изследваните лица са с минимум една година
опиоидна зависимост. При възрастта на започване
на употреба на хероин се открояват два пика:
между 15 и 16-годишна възраст – 24 души
(26% );
между 20 и 21-годишна възраст – 23 души
(25%)
При лицата, които употребяват и други
психоактивни вещества – марихуана, амфетамини,
кокаин, халюциногени, бензодиазепини няма
откроен пик във възрастта на започване на тази
употреба, но 91% са започнали преди 22 годишна
възраст.
Социодемографски
характеристики
на
изследваните са представени на фиг.1-4.
Установените данни по отношение на
соматичното здраве на изследваните са както
следва:
- с белодробни заболявания – 9,6%;
- с гастроентерологични – 8,5%;
- със сърдечно-съдови – 5,3%;
- с други заболявания – 9,6%.
Общо 33% от проучените пациенти имат
хронични телесни заболявания, което показва
увредено здраве, въпреки младата възраст на
настоящата извадка.
На таблица 1 е показано процентното
разпределение на установените в интервюто
психични проблеми и нарушения на поведението
на анализираните пациенти, в детско – юношеска
възраст. Тук процентът на нарушенията е още повисок – 55,3%.
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Фиг.1-4. Социодемографски характеристики на анализираната извадка

Таблица 1. Честота на психични проблеми и нарушения на поведението в детско – юношеска възраст
Психични проблеми и нарушения на поведението в детството
силна тревожност при раздяла със значим близък след 5г. възраст
„ситуативно замлъкване” при поява на непознати или в чужда обстановка
абнормни фобии от животни
тикове
черепномозъчна травма със загуба на съзнание
припадъци /фебрилни гърчове, епилептични припадъци/
сомнамбулизъм
нощна /или дневна/ енуреза
нощни страхове /писъци/
нито едно от изброените

Тъй като DS14 и PID-5 са в процес на
стандартизация за български условия, важно
е да оценим техните психометрични качества,
отчитайки
резултатите
от
описателната
статистика, резултатите от анализа на вътрешната
консистентност и сравнението на резултатите
от субскалите за негативна афективност от
двата въпросника. На таблица 2 са представени

Процент
3,2%
10,6%
1,1%
3,2%
5,3%
1,1%
4,3%
17,0%
9,6%
44,7%

n
3
10
1
3
5
1
4
16
9
42

получените средни стойности, минимуми и
максимуми за анализираните променливи от
самооценъчните скали. Не разполагаме с данни за
подобно проучване на други автори, за да сравним
тези резултати. Сравнението с наше проучване при
психически здрави лица (N=126) показва близки
стойности на средните за негативна афективност от
PID-5 и по-високи средни стойности от DS14 6.

Таблица 2. Средни, минимални и максимални стойности от DS14, STAI-S, STAI-T и PID-5-BF
Променливи
Негативна афективност DS14
Негативна афективност PID-5
STAI-S (състояние)
STAI-T (черта)

Х ср.
10,27
5,46
41,51
42,21

SD
6,63
3,51
11,55
9,87

Минимум
0
0
21
23

Максимум
28
15
76
72
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47 души (49,7%) от пациентите са показали
резултат от DS14 равен и по-висок от 10, което
според автора на въпросника означава налична
склонност към негативна афективност 11.
В проведено от Масалджиева и съавт.6
проучване на здрави лица с DS14 е получена
средна стойност 9.62 за този показател, което
съответства на данните от автора на въпросника.
Средната стойност за негативна афективност от
PID-5 при здравите в същото проучване бе 5,82.
40 души (41,1%) са показали резултат над тази
средна стойност за PID-5 в астоящото проучване.
Този резултат потвърждава нашето очакване за
висок процент лица с негативна афективност сред
зависимите от опиоиди и съответно за влияние
на склонността към дисфория, безпокойство и
раздразнителност (негативен афект като личностова
черта) върху търсенето на наркотични вещества за
справяне с тази склонност и резултатите от нея.
Получените коефициенти от корелация
на Spearman показват умерена и висока значима

позитивна корелация между резултатите от
субскалите за негативната афективност от PID5 и от DS14 (p<.001); умерена и висока значима
позитивна корелация между резултатите за общия
бал от DS14, общия бал от PID-5 и бала от двете
скали за тревожност (p<.001); умерена и висока
значима корелация между негативната афективност
от DS-14, PID-5 и общия резултат от двете скали
за тревожност на STAI (Таблица 3). Включването
на двете скали за тревожност на Спийлбъргър
в инструментариума на нашето проучване е
обосновано от анализираната в литературата
структура на конструкта „негативна афективност“.
Позитивната и негативната емоционалност като
личностови дименсии, според някои автори,
съответстват на екстраверсията и тревожността
/ невротизма, т.е. високият негативен афект
– като състояние и като черта, е отличителна
характеристика на депресията и тревожността 23.
Нашите резултати потвърждават тези теоретични
схващания.

Таблица 3. Резултати от корелационен анализ (Spearman’s correlation).

Негативна
афективност DS14
Сбор от DS-14
STAI-S
STAI-T
Сбор от
PID-5
Негативна
афективност –

Негативна
афективност
DS14
-

Сбор от
DS-14

STAI-S
(състояние)

STAI-T
(черта)

Сбор от
PID-5

,893**

,562**

,720**

,795**

Негативна
афективност
- PID
,637**

,893**
,562**
,720**

,507**
,633**

,507**
,808**

,633**
,808**
-

,761**
,460**
,673**

,413**
,413**
,544**

,795**

,761**

,460**

,673**

-

,785**

,637**

,637**

,413**

,544**

,785**

-

PID-5

** p<0,001
Анализът на вътрешната консистентност
на използваните скали показва много добра
надеждност със стойности на коефициента Алфа
над .80 (таблица 4).
Въпросник
DS-24
PID-5
STAI-S
STAI-T

Алфа на Кронбах
,874
,887
,912
,867

Извадката е небалансирана по отношение
на пол (89,5% мъже, 10,5% жени), което е
ограничение на проучването. Процентът на жените
в Метадоновата програма към момента е 14.1%
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Таблица 4. Алфа на Кронбах за DS14, STAI-S,
STAI-T и PID-5-BF

Брой айтъми
14
25
20
20

(от общо 241 пациенти) 2. Съгласно Европейския
доклад за наркотиците – 2013, процентът на
жените, търсещи помощ за лечение на хероинова
зависимост е 22%.3

Българско списание за психиатрия. 2016; 1(2).
Таблица 5. Сравнение на получените резултати от субскалите при мъже и жени (Mann-Whitney U)
Скала

Пол

Среден ранг

Сума

MannWhitney U
359,500

P (2-tailed test)

Негативна афективност DS14

мъж
жена

45,88
51,55

3726.50
515,50

STAI-S

мъж
жена

43,77
45,75

3370,50
457,50

367,500

,816

STAI-T

мъж
жена

42,67
45,50

3200,00
455,00

350,000

,733

Негативна афективност – PID-5

мъж
жена

44,28
37,60

3365,00
376,00

321,000

,424

По отношение употребата на други вещества
очаквано установихме, че голям брой от пациентите
употребяват и злоупотребяват и с алкохол и цигари,
увлечени са по хазарт. Това увеличава рисковете

,526

за тяхното телесно и психично здраве. Данните са
показани на фиг. 5-8. Депресията е преобладаващо
съпътстващо
психично
разстройство
в
анализираната извадка.

Фиг.5-8. Употреба на други вещества и установени други психични разстройства

Интересен резултат, съзвучен с изказаната от
нас хипотеза, е установената значима отрицателна
корелация между негативната афективност от
DS14 и от PID-5, и началната възраст на употреба

на хероин. Не се установи значима корелация на
негативния афект с началната възраст на употреба
на други психоактивни ващества (Таблица 6).
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Таблица 6 . Резултати от корелационен анализ (Spearman’s correlation)

Негативна афективност DS14
Негативна афективност – PID-5

* p<0,01

Начална възраст хероин
-,225*
-,286**

Начална възраст други вещества
-,161
-, 176

** p<0,001

По отношение на връзката между негативния
афект и тютюнопушенето и употребата на алкохол,
не се установи значима корелация (p>0,05).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Според ранни модели на мотивацията за
злоупотреба с вещества, негативното подкрепление
е ключов мотив за нея в следния смисъл – зависимите
вземат вещества, за да избегнат нежелана
абстиненция. В по-нови проучвания ролята на
негативното подкрепление е преформулирана по
следния начин – опитът за избягване на състояния
на негативен афект е водещ мотив за търсене на
Към това могат да
психоактивни вещества 10.
се добавят теории за справяне със стрес, които –
приложени към злоупотребата с вещества, водят до
схващането, че наркотиците (опиати и опиоиди),
изпълняват копинг функция, като подпомагат
общата афективна регулация при справянето със
стресови събития 15.
Ние приехме тези съвременни становища
и проведохме проучване сред 95 пациенти със
зависимост от наркотични вещества, за да ги

проверим експериментално.
Получените резултати дават основание да
приемем нашата хипотеза за потвърдена:
1/ Процентът на лицата със склонност
към негативна афективност сред зависимите от
наркотични вещества е висок.
2/ Установихме значима отрицателна
корелация между негативната афективност и
началната възраст на употреба на хероин, т. е.
негативната афективност като черта на личността
благоприятства ранното начало на употреба на
хероин.
3/ Нащите резултати показват значима
корелация между негативната афективност и
тревожността като състояние и черта, което
според нас е в полза на родството на негативната
афективност като личностова характеристика с
невротизма и тревожността.
Допълнителен принос на нашето проучване е
потвърдената конкурентна валидност на субскалите
за негативен афект от DS14 и PIF-5 – резултатите
от двете субскали корелират умерено и значимо.
Едновременно с това двата въпросника показват
висока вътрешна консистентност, което е показател
за стабилност на нашите резултати.
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Дефицит в декодиране на лицева емоционална експресия и
анхедония при шизофрения
Тодор Толев, Владимир Трънов, Пенка Грозева, Мария Николова, Донка Терзиева, †Антония Терзиева,
Калинка Дребова, Тодора Бацева, Радка Патричева, Татяна Пракова, Красимира Джеджева,
Никола Пировски, Весела Ченгелийска, Румен Гъдев
Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – Раднево
Представяме резултати от проучване за дефицит в декодиране на лицева емоционална експресия
и връзка на този дефицит с тежест на клиничните симптоми и тежест на феномените на анхедония.
Изследвани са 153 пациенти (69 жени и 84 мъже) с шизофрения по критерии на DSM-IV, хоспитализирани
за пореден епизод. Проучени са с PANSS – пентагонален модел на Wolthaus, SCHAPS-C – скала за анхедония и
AKDEF – методика за оценка на декодиране на лицева експресия.Установи се, че най-добре се разпознават
изражения на веселие, учудване и неутрален израз, а най-слабо на гняв и страх. Успехът в разпознаване
на лицева експресия е в значима обратна корелация с тежестта на обща оценка по PANSS и симптоми
от негативния фактор и фактора дезорганизация. Успехът в декодиране на лицева експресия е в значима
обратна корелация с оценките по SCHAPS за тежест на анхедония. Дефицитът в декодиране на лицева
експресия корелира с анхедония различно при емоции с различна валентност, но не и за страх и погнуса.
Отделните субскали за анхедония имат различия в корелациите си. Възможно е да има общи свързващи
звена на анхедония с когнитивно-афективните увреди при шизофрения.
Българско списание за психиатрия. 2016: 1(2):160-170.
Ключови думи: лицева емоционална експресия, анхедония, клинични симптоми, шизофрения

Deﬁcits in facial emotion expression decoding and anhedonia in
schizophrenia
Todor Tolev, Vladimir Tranov, Penka Grozeva, Maria Nikolova, Donka Terzieva, †Antonia Terzieva,
Kalinka Drebova, Todora Batseva, Radka Patricheva, Tatiana Prakova, Krasimira Djedjeva,
Nikola Pirovski, Vesela Chengeliiska, Rumen Gudev
State psychiatric hospital Dr Georgi Kissiov – Radnevo
Results of a study over deficit in facial emotion expression decoding and its association with symptom
severity and level of anhedonia is presented. Data from 153 inpatients (84 males and 69 females) with paranoid
schizophrenia according to DSM-IV criteria hospitalized for a consecutive psychotic episode and evaluated with
PANSS – Wolthaus pentagonal model, SCHAPS-C scale for anhedonia and AKDEF facial expression set show
evidence for better recognition of happiness, surprise and neutral expression, and worst recognition of rage and
fear. Success in facial emotion recognition is in a significant negative correlation with PANSS – total score and
the score for negative and disorganization factors. Success in facial emotion recognition is also in significant
negative correlation with anhedonia on SCAPS-C scale. Correlation of facial emotion recognition diﬀers according
to emotion valence, and is absent for expressions of fear and disgust. Anhedonia subscales diﬀer in their correlation
with facial emotion recognition. Results suppose common binding links between anhedonia and impairments of
cognition and aﬀect in schizophrenia.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2016, Vol 1(2):160-170.
Key words: facial emotion expression, anhedonia, clinical symptoms, schizophrenia
В множество проучвания е установен
дефицит в декодиране на лицева емоционална
експресия при шизофрения в сравнение със здрави
контроли. Според метаанализ на 86 изследвания за
периода 1970 – август 2007 г. на Kohler et al., 2010 23,
множество автори установяват, че емоционалната
перцепция при шизофрения е съществено поувредена отколкото при здрави лица, а също и в
сравнение с други психични заболявания, например
афективни разстройства, като много малък брой
изследвания не успяват да установят увреда в
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емоционалната перцепция при шизофрения, но това
вероятно се дължи на особености в методология и
дизайн. (Bellack et al., 1996).
Според изчерпателния обзор на Mandal et al.,
1998 27 за увреди в обработка на данни за лицева
експресия при шизофрения, обхващащ периода
1974 – 1998 год., повечето изследователи приемат,
че емоционалните увреди при шизофрения са
вторични спрямо когнитивните увреди, като този
възглед е основан на хипотезата, че емоциите са
вторични и зависими от когницията (Lazarus, 1984).
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В тази насока Addington et al., 2010 3 отбелязват,
че има много публикувани наблюдения за важна
свързаност между когниция, социална когниция
и социално функциониране, като когнитивният
дефицит уврежда изхода от епизода на психоза
чрез социалната когниция, в която емоционалната
перцепция е важна интегрална част.
Според Herbener et al., 2008 17, нарушенията
в обработката на емоции при лица с шизофрения
са свързани с персистираща функционална
инвалидност (Blanchard, Bellack, Mueser, 1994;
Herbener, Harrow 2004; Hooker, Park, 2002) и могат
да са подлежащи спрямо негативни и дефицитарни
симптоми – като аволиция и анхедония. Но все
пак „обработката на емоции” е широк термин,
включващ множество аспекти на емоциите, които
могат или не могат да бъдат увредени. Тези изводи
са в подкрепа на данните на Cramer et al., 1989
12
, посочващи че пациентите с шизофрения не
успяват да доловят характерното в изображения
с емоционално съдържание и схващат емоции,
различни от тези на здравите контроли.
Има относително малък брой публикации
(Kucharska-Pietura et al., 2005 24), според които
липсва асоциация на тежестта на дефицитите в
декодиране на лицева експресия с тежестта на
клиничните симптоми при шизофрения.
Много повече са проучванията, съобщаващи
за връзка между дефицити в перцепция за лицеви
емоции и тежест на клинични симптоми (Schneider
et al., 1995 29; Bryson et al., 1998 9; Bryson et al., 1997
10
; Kohler et al., 2000 22; Baudouin et al., 2002 4; Толев
и сътр., 2011 2; Behere et al., 2011 5) – предимно
спрямо симптоми от негативно-дефицитарен тип и
от първи ранг на Kurt Schneider.
В обзора на Marwick, Hall, 2008 28 е
отбелязано, че няма ясно взаимоотношение на
дефицита в разпознаване на лица и симптомите
при шизофрения. Някои проучвания посочват, че
увредите са по-лоши в асоциация с негативните
симптоми (Martin et al., 2005), а някои – в асоциация
с позитивните симптоми (Penn et al., 2000; Sachs et
al., 2004). Повечето изследвания не установяват
асоциация с определен клас симптоми (Addington,
Addington, 1998) или с тежестта на симптомите
като цяло (Kucharska-Pietura et al., 2005).
В обзора на Trémeau, 2006 35 за емоционалните
дефицити при шизофрения, относно неуменията за
декодиране на лицева експресия е установена липса
на корелация между психопатология (общи оценки,
негативни и позитивни симптоми) и дефицит в
разпознаване на лицев афект при 18 проучвания
(Kee et al., 1998); значима корелация с позитивни
симптоми при 3 проучвания (Leitman et al., 2005) и
умерена корелация с негативни симптоми (Kohler
et al., 2003).
В метаанализ на Kohler et al., 2010 23 по
отношение на клиничните симптоми се отчита,

че резултатите са нееднородни и противоречиви,
и зависят от използваните инструменти.
Проучванията, използващи скалите SANS и
SAPS, показват значима връзка на справянето с
емоционална перцепция и оценките по SANS (n
= 20 проучвания) и SAPS (n = 18 проучвания), с
посочване на по-тежки негативни и позитивни
симптоми при по-изразени увреди в емоционална
перцепция. В проучвания, ползващи скалата
PANSS, доказана е асоциация с позитивни
симптоми (n = 16 проучвания), негативни симптоми
(n = 16 проучвания) или с общи оценки (n = 11
проучвания). Измерената психопатология по BPRS
е в значима връзка с декодиране на емоционална
перцепция, но броят на изследванията е малък.
Другият аспект на настоящото изследване
е анхедония, която – както посочват Juckel, Sass
& Heinz, 2003 20, като неспособност за изпитване
на удоволствие, е важен симптом при няколко
психични разстройства – депресия, зависимост към
психоактивни вещества, шизофрения.
Loas, Pierson, 1989 25 отбелязват, че
анхедония, като загуба на възможност да се изпитва
удоволствие, е въведена като термин в психиатрията
от Théodule-Armand Ribot в 1896 г. (La Psychologie
des sentiments) и след множество изследвания
през последните десетилетия за мястото и при
депресиите, шизофрения и шизоидните личностови
разстройства, възникват поредица въпроси – дали
анхедония е мулти-морфологичен симптом, дали
съществуват няколко вида анхедония, каква е
ролята на анхедония при негативните форми на
шизофрения, дали анхедония е специфичен маркер
на някои ендогенни депресии, дали е личностова
черта, предразполагаща към морбидност.
Според Snaith, 1993 30, след почти
век продължило пренебрегване като важен
психопатологичен синдром, към анхедония
внимание привличат Meehl в 60-те (като личностов
дефект, предразполагащ към психична болест) и
Klein в 70-те години (като ключов симптом при
депресии, предсказващ изхода от лечението).
През 80-те години DSM представя концепцията на
„загуба на интерес или удоволствие” като един от
двата кардинални симптома на Голям депресивен
епизод.
Blanchard et al., 1998 8 отбелязват, че в
съответствие с хипотезата за спад на хедоничния
капацитет при шизофрения, пациентите съобщават
значимо повече физическа и социална анхедония
и по-слаб позитивен афект от контролите, както
и по-изразен негативен афект и повече социална
тревожност. Лошото социално функциониране при
шизофренните пациенти е асоциирано с повече
физическа и социална анхедония, с по-изразен
негативен афект и по-силна социална тревожност,
докато позитивният афект корелира с по-добро
социално функциониране.
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Berrios, Olivares, 1995 6 посочват, че още от
възникването на термина „анхедония” се очертава
концептуалната нестабилност на явлението –
заради незадълбочено фиксиране върху понятието
„удоволствие”, както и заради унитарно разбиране
на дефиницията за негативна редукция. Малко са
доказателствата за унитарна природа на анхедония
и може би по-добре е да се говори за „анхедонии”, а
дефиницията да бъде по-слабо зависима от областта
на удоволствието.
В тази връзка, анализът на структуралната
валидност на негативните симптоми при
шизофрения, според Blanchard, Cohen, 2006 7,
посочва два въпроса: 1) дали негативните симптоми
са отделен домейн спрямо другите шизофренни
симптоми и 2) дали има структура в рамките на
негативните симптоми на шизофрения, която
предполага мултидимензионалност.
Wolf, 2006 36 счита, че в тон с фенотипната
хетерогенност на шизофрения, мултифакторната
етиология на анхедония затруднява разбирането на
този феномен и възникват трудности в изседванията
заради
спецификата
на
емоционалните
преживявания.
Horan et al., 2006 19 приемат, че анхедония е
обичайна терапевтично резистентна характеристика
на шизофрения, често включвана към негативните
симптоми на тази болест. Установено е, че
анхедония може да се измерва надеждно и е
обособен клинично важен аспект на негативната
симптоматика на шизофренната болест.
По данни от обзора на Trémeau, 2006
35
, емоционалните дефицити при шизофрения,
описани още от Kraepelin, включват – според
данни от 55 реферирани изследвания, по-слаба
емоционална експресивност във вербалните,
фациални и акустични канали. По данни на
69 реферирани изследвания, налице са явна
анхедония и по-изразени негативни емоции
спрямо текуши житейски събития. И по данни от
110 реферирани изследвания, при шизофрения
емоционалната перцепция е редуцирана във всички
сензорни канали. При шизофрения е налице явна
дисфункция на трите емоционални домейна –
емоционална експресия, емоционално преживяване
и емоционална идентификация, като дефицитите в
тези три домейна изглеждат независими един от
друг.
Според Dowd, Barch, 2010 13, при шизофрения
по-високите оценки за анхедония са асоциирани (за
позитивни спрямо негативни стимули) билатерално
в амигдала и в десния вентрален стриатум при
пациенти и билатерално в каудатум при контроли.
Значителен е интересът към „емоционалния
парадокс” при шизофренната анхедония – на фона
на отчет на снижено задоволство спрямо вероятни
бъдещи събития, пациентите с шизофрения имат
удивително интактно ниво на задоволство към
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текущи приятни събития.
Gard et al., 2007 14 посочват, че пациентите
с шизофрения съобщават повече анхедония при
самооценка и полуструктурирано интервю, но
са съизмерими в усета за позитивни емоции
спрямо удоволствени стимули. Налице е дефицит
в антиципаторното, но не и в консумативното
задоволство. Антиципаторната анхедония е
свързана с функционалния изход от болестта.
Становището на Dowd, Barch, 2010 13 е,
че емоционални увреди като анхедония са често
считани за ключова характеристика на шизофрения,
но самооценката на пациентите показва, че
емоционалните им преживявания на задоволство
са интактни.
Според Strauss, Gold, 2012 33, в досегашните
изследвания има несъвпадения между еднаквите
нива на доволство спрямо актуални събития между
шизофренно болни / контроли и самоотчета на
шизофренно болните за по-ниско ниво на доволство
спрямо не-актуални, бъдещи събития. Обяснението
вероятно е в дефицита на системите за кодиране и
деархивиране на информация, които са в основата
на оценка на предполагаеми събития и обясняват
„емоционалния парадокс” при шизофренната
анхедония.
В обобщение, според Cohen et al., 2011
11
, дисфункциите в афективното преживяване
отразяват злокачествена черта при шизофренната
патология, която е неповлияема от наличните
терапевтични
въздействия.
Индивидите
с
шизофрения демонстрират масивен дефицит в
очаквания на доволство, ала не показват такава
особеност при изследване на моментното ниво
на доволство. Причините за този феномен са
неясни и пет обяснения досега са предложени: 1)
антиципаторен хедоничен дефицит; 2) дефицит
в афективната регулация; 3) дефицит в кодиранеизвеждане на данни; 4) репрезентационен дефицит
и 5) теории за социално-специфичен дефицит.
Малък е броят на публикациите, свързващи
дефицити в перцепция на лицеви емоции с ниво на
анхедония при шизофрения.
В проучване на Suslow et al., 2003 34 на
пространственото процидиране на лицеви емоции,
при теста „лице в тълпата”, с разпознаване на
позитивно или негативно изражение на устата,
установява се, че при шизофрения спрямо
контроли има по-бавен отговор, но и двете групи
идентифицират по-бързо негативни спрямо
позитивни образи сред неутрални лица. Неочаквано,
с нарастване на анхедония, при шизофрения е
налице по-ефективно забелязване на позитивна
лицева експресия.
Herbener et al., 2008 17, в изследване на
34 пациенти с шизофрения / шизоафективно
разстройство по DSM-IV, сравнени с 35 здрави
контроли с цел установяване дали лицата с
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шизофрения се различават от здрави индивиди
в емоционалния отговор към стимули в рамките
на широк диапазон от валентности и възбуда,
наблюдават по-високо ниво на физическа и
социална анхедония при лицата с шизофрения. Но
макар оценките за анхедония да са по-високи при
шизофрения, двете групи имат сходни съотношения
между оценките за анхедония и валентност при
незабавния отговор към визуални стимули и няма
значима корелация между тежест на социална
анхедония и идентифицирането на весели, тъжни
или неутрални изображения.
Harvey et al., 2009 16, в сравнение на 29
пациенти с шизофрения и 27 здрави контроли,
изследвани за социална анхедония, за клинични
симптоми и за разпознаване / запаметяване на
лицева емоционална експресия с изображения на
лицеизрази на веселие, тъга и неутрална емоция
показват, че пациентите с шизофрения се справят
по-лошо с обработка на лицева експресия от
здравите контроли, но различия в социалната
анхедония между двете групи няма.
По данни на Germine et al., 2011 15,
шизофренни пациенти с високо ниво на социална
анхедония имат по-слаба невронална активност при
разграничаване на изображения на лицеви емоции,
което е знак, че социалната анхедония е асоциирана
с абнормности в дейността на невроналните мрежи,
отговорни за социалната когниция.
В това изследване правим сравнение
при хоспитализирани пациенти с параноидна
шизофрения на тежест на дефицита в декодиране
на лицева емоционална експресия и връзка на този
дефицит с тежест на клинични симптоми и тежест

на феномените на анхедония при изследваните
пациенти.
МЕТОДИ
Изследвани са 153 пациенти (69 жени и 84
мъже) с параноидна шизофрения по критерии на
DSM-IV, хоспитализирани за пореден епизод.
Симптомите оценихме със скалата PANSS
(Positive and Negative Syndrome Scale) 21, според
пентагоналния модел на Wolthaus 37. Показателите
на методиката са представени в Приложение 1.
Оценка на декодиране на лицева експресия
извършихме чрез сегмент от методиката AKDEF на
Lundqvist, Litton, 1998 26 (The Averaged Karolinska
Directed Emotional Faces / AKDEF). Използваните
изображения са представени в Приложение 2.
Тежестта на анхедония определихме чрез
SCHAPS-C – скала за оценка на хедоничен тонус
на Snaith, Hamilton et al., 1995 31. Информация за
скалата е представена в Приложение 3.
Статистическата обработка бе извършена по
методите на ANOVA–one way и чрез корелационен
анализ (коеф. на Kendall, Spearman).
РЕЗУЛТАТИ
Данните за успех в идентифициране на лицеви
емоции с различна валентност, представени според
пол на пациента (Табл.1) показаха най-добър успех
за израженията на веселие, учудване и неутрален
израз, а най-слабо бяха разпознавани израженията
на гняв и страх. Като цяло и при някои от емоциите с
различна валентност, пациентите жени се справяха
по-добре от мъжете, но настоящото изследване не
предвижда подробен разбор в тази насока.

Табл. 1. Съпоставка на декодиране на лицеви емоции (мъжки и женски образи) по валентност при жени и мъже с шизофрения
УСПЕХ В ДЕКОДИРАНЕ
ЖЕНИ
Mean

НЕУТРАЛНО

ВЕСЕЛИЕ

СТРАХ

ГНЯВ

ТЪГА

ПОГНУСА

УЧУДВАНЕ

ОБЩО

1,6667

1,9275

,9565

,8986

1,0435

1,3333

1,5362

9,3623

N

69

69

69

69

69

69

69

69

Std. Deviation

,63400

,31243

,71609

,75039

,79400

,76055

,69831

2,58372

Mean

1,3571

1,8810

,9405

,6667

,9881

1,0357

1,3810

8,2500

N

84

84

84

84

84

84

84

84

МЪЖЕ

Std. Deviation

,75479

,32579

,78158

,71698

,81395

,78305

,79007

2,97732

Mean

1,4967

1,9020

,9477

,7712

1,0131

1,1699

1,4510

8,7516

N

153

153

153

153

153

153

153

153

Std. Deviation

,71749

,31964

,75036

,73892

,80285

,78465

,75168

2,85224

,008

,371

,896

,053

,673

,019

,205

,016

ОБЩО

ANOVA–one way / Sig.

Данните за тежест на клиничните симптоми
според оценки по PANSS / Wolthaus 5-factor model
(Табл.2) се оказаха характерни за болничната
популация тежко боледуващи пациенти, с отчетливи
позитивни и негативни симптоми, както и симптоми
на дезорганизация. При клиничните симптоми не
се установиха значими различия между пациентите
жени и мъже.
Впрочем, данните за клиничния профил на

участниците в нашето изследване бяха посочени
заради хипотезата, че налице е асоциация между
дефицити в декодиране на лицева емоционална
експресия и тежест на анхедония при шизофренните
пациенти. Такава асоциация неизбежно изисква да е
налице връзка между клинични симптоми и дефицити
в перцепция на лицеви емоции от една страна, а от
друга – връзка между клинични симптоми и феномени
на анхедония.

163

Българско списание за психиатрия. 2016; 1(2).
Табл. 2. Тежест на симптоми при изследваните пациенти според оценки по PANSS / Wolthaus 5-factor model.
PANSS SCORES
ЖЕНИ

Mean

PANSS
POSITIVE

PANSS
NEGATIVE

PANSS
DISORGANIZATION

PANSS
EXCITEMENT

PANSS
DEPRESSION

PANSS
TOTAL SCORE

21,8406

22,4928

20,7681

8,9565

7,8551

84,3043

N

69

69

69

69

69

69

Std. Deviation

3,28823

4,29645

4,22230

2,95772

2,08126

12,08828

Mean

21,2143

21,7143

20,4643

8,4524

8,3214

82,7738

N

84

84

84

84

84

84

Std. Deviation

3,54003

4,95661

3,42368

2,15320

2,31371

11,67878

Mean

21,4967

22,0654

20,6013

8,6797

8,1111

83,4641

N

153

153

153

153

153

153

Std. Deviation

3,43190

4,67169

3,79463

2,55120

2,21703

11,85051

,263

,307

,624

,225

,196

,428

МЪЖЕ

ОБЩО

ANOVA–one way / Sig.

Данните за тежест на анхедония по SCHAPS-C
/ Snaith-Hamilton Pleasure Scale (Табл.3) показаха
относително високо ниво на анхедония като обща
оценка и по скалата за задоволство от интереси и

любими занимания. Но съществени разлики между
пациентите жени и мъже по отношение нивото на
анхедония не се отбеляза.

Табл. 3. Ниво на анхедония при изследваните пациенти според оценки по SCHAPS-C (Snaith-Hamilton Pleasure Scale) .

ИНТЕРЕСИ
ЛЮБИМИ
ЗАНИМАНИЯ

SCHAPS-C SCORES
ЖЕНИ

МЪЖЕ

ОБЩО

ДОВОЛСТВО
ОТ СОЦИАЛНИ
КОНТАКТИ

ДОВОЛСТВО ОТ
ХРАНА И НАПИТКИ

SCHAPS-C ОБЩА
ОЦЕНКА

Mean

9,1739

7,5217

7,4348

3,3333

27,4638

N

69

69

69

69

69

Std.
Deviation

2,87973

2,84713

2,81006

1,22074

8,46894

Mean

9,0595

7,7857

7,8571

3,4762

28,1786

N

84

84

84

84

84

Std.
Deviation

3,05117

2,79445

3,01859

1,21711

8,38984

Mean

9,1111

7,6667

7,6667

3,4118

27,8562

N

153

153

153

153

153

Std.
Deviation

2,96594

2,81210

2,92449

1,21682

8,40537

,813

,565

,376

,472

,602

ANOVA–one way / Sig.

Резултатите от анализа по ANOVA–one way
и корелация с коефициенти. на Kendall, Spearman,
са представени в Табл.1, 2, 3, 4, 5, 6.
ОБСЪЖДАНЕ
Съпоставката по пол на успеха в декодиране
на лицева емоционална експресия и на емоции с
различна валентност (Табл. 1) показа, че жените
с шизофрения се справят по-добре от мъжете с
шизофрения (р = 0.016 за обща оценка; р = 0.008
за неутрално изражение; р = 0.019 за изражение
на погнуса), а освен това общата тенденция
при всички емоции показа по-добър успех при
шизофренните жени. Нашите резултати са в
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съответствие с резултатите от сходни изследвания
(Kohler et al. 2000 22; Kucharska-Pietura et al. 2005 24),
но подробният анализ в това направление е извън
задачите на нашето изследване. Само ще добавим,
че тук по-доброто справяне с декодиране на лицеви
емоции от жени не е обвързано с различия по пол на
тежестта на клиничните симптоми – защото нашите
резултати (Табл. 2) показаха липса на значими
разлики по пол в оценките по PANSS. Липсваше
връзка и с разлики по пол на оценките за анхедония
по SCHAPS-C в нашето изследване (Табл. 3).
Корелационният анализ за връзка между
тежест на симптоми по PANSS и факторите на
PANSS / Wolthaus и успех в идентифициране на
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лицева емоционална експресия (Табл. 4) показа
високо значима обратна корелация (p < 0.001) на
общата оценка за разпознаване на лицеви емоции
(общо за жени и мъже, общо за емоции от всички
валентности и общо за мъжки и женски експонирани
образи) с общата оценка по PANSS и за факторите
негативен и дезорганизация. Резултатите ни имат
подкрепа от данни на множество изследвания
(Schneider et al., 1995 29; Bryson et al., 1998 9; Bryson
et al., 1997 10; Kohler et al., 2000 22; Baudouin et al.,
2002 4; Толев и сътр., 2011 2; Behere et al., 2011 5;

Marwick, Hall, 2008 28; Trémeau, 2006 35; Kohler et
al., 2010 23). Но за разлика от други автори (Penn et
al., 2000; Sachs et al., 2004), ние не установиххме
такава асоциация с позитивниия симптомен фактор
на PANSS. Както вече споменахме, връзката между
симптоми и дефицит в декодиране на лицева
експресия коментираме тук заради вероятна роля
на симптомните увреди за обяснение на връзката
между анхедония и дефицити в перцепция на
информация за лице при шизофрения.

Табл. 4. Корелация на тежест на симптоми по PANSS и успех в декодиране на лицева емоционална експресия – обща оценка.
ТОЧНОСТ В ДЕКОДИРАНЕ
N=
Kendall’s tau_b/Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)
Spearman’s rho/Correlation Coeff.
Sig. (2-tailed)

PANSS
POSITIVE

PANSS
PANSS
NEGATIVE DISORFANIZATION

PANSS
EXCITEMENT

PANSS
DEPRESSION

PANSS
TOTAL SCORE

153

153

153

153

153

153

-,055

-,269(**)

-,280(**)

-,080

,073

-,210(**)

,354

,000

,000

,182

,224

,000

-,077

-,369(**)

-,382(**)

-,108

,094

-,306(**)

,344

,000

,000

,185

,250

,000

** Correlation is signiﬁcant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is signiﬁcant at the 0.05 level (2-tailed).

Корелацинният анализ за връзка между тежест
на симптоми по PANSS и факторите на PANSS
/ Wolthaus и тежест на анхедония по SCHAPS-C
(Табл. 5) показа високо значима права корелация на
общата оценка за анхедония (общо за жени и мъже) с
общата оценка по PANSS и за факторите негативен и
дезорганизация (p < 0.001), както и с по-ниска степен
на значимост – с фактора враждебност-възбуда (p =

0.013). Резултатите не съпоставихме с други подобни
находки, защото такива в достъпната ни литература
липсват или не са с аналогичен дизайн. Освен това,
както вече отбелязахме, коментарът на корелация
на тежест на клинични симптоми с анхедония бе
предназначен само за посочване на вероятен свързващ
механизъм на връзката между дефицити в декодиране
на лицева експресия и анхедония при шизофренните
пациенти.

Табл. 5. Корелация на тежест на симптоми по PANSS и ниво на анхедония – обща оценка.
ТЕЖЕСТ НА АНХЕДОНИЯ
N=
Kendall’s tau_b/Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)
Spearman’s rho/Correlation Coeff.
Sig. (2-tailed)

PANSS
POSITIVE

PANSS
PANSS
NEGATIVE DISORFANIZATION

PANSS
EXCITEMENT

PANSS
DEPRESSION

PANSS
TOTAL SCORE

153

153

153

153

153

153

,017

,282(**)

,220(**)

,142(*)

-,011

,201(**)

,770

,000

,000

,015

,845

,000

,026

,393(**)

,306(**)

,201(*)

-,018

,288(**)

,752

,000

,000

,013

,826

,000

** Correlation is signiﬁcant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is signiﬁcant at the 0.05 level (2-tailed).

Основното усилие в нашето изследване бе да
демонстрираме асоциация между изразеността на
дефицити в идентифициране на лицева емоционална
експресия – като цяло и по отношение на отделните
емоционални валенции с тежестта на проявите
на анхедония – като цяло и спрямо отделните
домейни на тази съвокупност от абнормни
феномени. Резултатите от анализа с коефициентите
на Kendall и Spearman (Табл. 6), представен за

изследваните пациенти без разграничаване по пол,
показаха пъстра картина на корелиране на нивото
на справяне с разпознаване на лицеви емоции
от различни валентности с оценки за анхедония
като цяло, както и по отношение на субскалите на
методиката, отчитащи анхедония спрямо любими
занимания и интереси, спрямо социални контакти,
спрямо сензорни усещания и спрямо любими храни
и напитки.
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Табл. 6. Корелация на анхедония по SCHAPS-C и успех в декодиране на лицева емоционална експресия.
НЕУТРАЛНО
ВЕСЕЛИЕ
N=
153
153
SCHAPS-C / ИНТЕРЕСИ И ЛЮБИМИ ЗАНИМАНИЯ
Kendall’s tau_b/
-,112
-,124
Correlation
Sig. (2-tailed)
,094
,074
Spearman’s rho/
-,133
-,145
Correlation
Sig. (2-tailed)
,100
,074
SCHAPS-C / ДОВОЛСТВО ОТ СОЦИАЛНИ КОНТАКТИ
Kendall’s tau_b/
-,140(*)
-,200(**)
Correlation
Sig. (2-tailed)
,037
,004
Spearman’s rho/
-,168(*)
-,233(**)
Correlation
Sig. (2-tailed)
,038
,004
SCHAPS-C / ДОВОЛСТВО ОТ СЕНЗОРНИ УСЕЩАНИЯ
Kendall’s tau_b/
-,144(*)
-,170(*)
Correlation
Sig. (2-tailed)
,032
,015
Spearman’s rho/
-,178(*)
-,198(*)
Correlation
Sig. (2-tailed)
,027
,014
SCHAPS-C / ДОВОЛСТВО ОТ ХРАНА И НАПИТКИ
Kendall’s tau_b/
-,016
-,046
Correlation
Sig. (2-tailed)
,825
,530
Spearman’s rho/
-,019
-,050
Correlation
Sig. (2-tailed)
,818
,535
SCHAPS-C / ОБЩА ОЦЕНКА ЗА ЗАДОВОЛСТВО
Kendall’s tau_b/
-,131(*)
-,177(**)
Correlation
Sig. (2-tailed)
,043
,009
Spearman’s rho/
-,166(*)
-,213(**)
Correlation
Sig. (2-tailed)
,040
,008

СТРАХ
153

ГНЯВ
153

ТЪГА
153

ПОГНУСА
153

УЧУДВАНЕ
153

ОБЩО
153

-,044

-,252(**)

-,205(**)

-,117

-,153(*)

-,239(**)

,498

,000

,002

,076

,021

,000

-,055

-,307(**)

-,261(**)

-,145

-,186(*)

-,317(**)

,502

,000

,001

,074

,021

,000

-,051

-,181(**)

-,147(*)

-,031

-,135(*)

-,189(**)

,438

,006

,025

,643

,043

,002

-,065

-,221(**)

-,182(*)

-,038

-,166(*)

-,256(**)

,427

,006

,024

,642

,040

,001

,003

-,207(**)

-,219(**)

-,128

-,205(**)

-,244(**)

,959

,002

,001

,052

,002

,000

,005

-,251(**)

-,264(**)

-,159

-,248(**)

-,322(**)

,952

,002

,001

,050

,002

,000

,046

-,126

-,140(*)

-,024

-,046

-,077

,510

,072

,044

,728

,514

,223

,054

-,147

-,162(*)

-,028

-,054

-,095

,508

,070

,046

,730

,507

,243

-,030

-,226(**)

-,215(**)

-,104

-,166(*)

-,236(**)

,638

,000

,001

,105

,010

,000

-,037

-,289(**)

-,273(**)

-,133

-,210(**)

-,327(**)

,649

,000

,001

,101

,009

,000

** Correlation is signiﬁcant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is signiﬁcant at the 0.05 level (2-tailed).

По отношение на неутралното изражение се
установиха значими обратни корелации с анхедония
– обща оценка (р = 0.043 / 0.040), с анхедония за
социални контакти (р = 0.037 / 0.038) и с анхедония
за сензорни усещания (р = 0.032 / 0.027).
По отношение изражението на веселие се
установиха значими обратни корелации с анхедония
– обща оценка (р = 0.009 / 0.008), с анхедония за
социални контакти (р = 0.004 / 0.004) и с анхедония
за сензорни усещания (р = 0.015 / 0.014).
По отношение на изражението на страх не
се установиха значими корелации с феномените на
анхедония.
По отношение изражението на гняв се
установиха значими обратни корелации с анхедония
– обща оценка (р < 0.001 / 0.001), с анхедония за
интереси и любими занимания (р < 0.001 / 0.001), с
анхедония за социални

166

По отношение общата оценка за всички
емоции се установиха значими обратни корелации
с анхедония – обща оценка (р < 0.001 / 0.001), с
анхедония за интереси и любими занимания (р <
0.001 / 0.001), с анхедония за социални контакти (р
= 0.002 / 0.001) и с анхедония за сензорни усещания
(р < 0.001 / 0.001).
Така очерталата се връзка между
разпознаване на лицеви емоции и тежест на
анхедония (Табл. 6, Фиг.1) не успяхме да подкрепим
с данни от аналогични изследвания, защото в
достъпната литература не открихме проучвания,
съпоставящи анхедония с перцепция на емоции в
лицеизраз.
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35

FACIAL RECOGNITION – TOTAL SCORE
30
P < 0,001

25
20
15

14
10
5
0

2
-5

Correlation Analysis – Coef. Kendall, Spearman
-10
6 0

50

SHAPS-C – TOTAL SCORE

4 5

3 0

1 5

14
0

Фиг. 1. Корелация на анхедония по SCHAPS-C и успех в декодиране на лицева емоционална експресия.

Ето защо, ще опитаме да коментираме
резултатите от нашето изследване чрез посочване
на вероятни свързващи звена между анхедония
и дефицит в процидиране на информация за
лицеви емоции при шизофрения, за да подчертаем
неслучайния характер на такава корелация, каквато
установихме в настоящото изследване.
Според Herbener et al., 2008 17, има частична
корелация между резултатите за емоционален
отговор, самооценка за анхедония, оценките за
емоционална перцепция, негативни симптоми и
качество на живот, което е знак за причастността
на шизофренната симптоматика към генезата
на феномените на анхедония. В тази насока са
и данните на Blanchard et al., 1998 8 за връзка
между хедоничен спад и засилен негативен афект
при шизофренните пациенти, като закономерно
следва предположението на Blanchard, Cohen,
2006 7 за мултидимензионалност в рамките на
негативния симптомокомплекс при шизофренната
болест. Впрочем, както посочва Trémeau, 2006
35
, още от времето на Крепелин при шизофрения
дефицитарните симптоми са в центъра на
вниманието.
Широко коментирана е според обзорите на
Trémeau, 2006 35, Marwick, Hall, 2008 28, Kohler et al.,
2010 23 връзката на дефицитарните, включително
и негативните симптоми с намалената способност
за разпознаване на лицеви емоции от пациентите
с шизофрения. Такива са и нашите резултати –
Толев и сътр., 2011 2, извършени с наша оценъчна
методика (Толев, 2011 1). Аналогични са и данните
от настоящото проучване (Табл. 4) за свързаност
на симптомите от негативен и дезорганизиран

тип с дефицита при идентифициране на лицева
емоционална експресия.
Следователно, щом както анхедония, така
и дефицит в декодиране на лицева експресия са в
корелация с тежестта на негативните симптоми и
симптомите на дезорганизация, не буди изненада
тяхната взаимосвързаност чрез значима обратна
корелация – както се оказа според нашите резултати
(Табл. 6, Фиг.1). Още повече, че както анхедония
(Dowd, Barch, 2010 13; Germine et al., 2011 15), така
и увредената перцепция на емоции в лицеизраз
(Addington et al. 2010 3, Couture et al. 2006 – по
Marwick, Hall 2008 28) се характеризират с увреди
в когниция / социална когниция, асоциирани с
дефект на невронални мрежи при шизофрения.
По
отношение
свързаността
на
разпознаването на различни по валентност емоции
със субскали от методиката SCHAPS-C (Табл. 6)
установихме масивна значима обратна корелация
на успеха в идентифициране както на неутрално
изражение, на позитивни емоции (веселие и
учудване) и на негативни емоции (гняв и тъга) с
оценки по субскалите за анхедония за социални
контакти и анхедония за сензорни усещания, а
само за негативни емоции (гняв и тъга) с оценка
по субскалата за анхедония за интереси и любими
занимания. Обаче по субскалата за анхедония
за храни и напитки корелационна връзка с
идентифициране на лицева емоция (с изключение
на тъга, и то – с граничен размер на значимост,
р = 0.044), не се установи. Което е знак за
нееднородността на явлението анхедония – както
е посочено още от Berrios, Olivares, 1995 6 – които
предлагат не-унитарното понятие „анхедонии” за
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обясняване на свойствата на тези феномени, често
назовавани „емоционален парадокс на анхедония
при шизофрения” (Strauss, 2013 32 ).
В нашето изследване този тип корелационна
връзка е в подкрепа на различия в самооценката на
антиципаторно спрямо консумативно задоволство
от шизофренните пациенти. Подходящо в
случая е тълкуванието на Strauss, Gold, 2012 33 за
несъвпаденията между еднаквите нива на доволство
спрямо актуални събития между шизофренно
болни и контроли и самоотчета на шизофренно
болните за по-ниско ниво на доволство спрямо неактуални, бъдещи събития. Касае се вероятно за
дефицит на системите за кодиране и деархивиране
на информация, които са в основата на оценка на
предполагаеми събития и обясняват „емоционалния
парадокс” при шизофренната анхедония.
Тук Horan et al., 2006 18 справедливо поставят
въпроса – дали анхедония при шизофрения е израз
на погрешен спомен за преживяни емоции – щом
пациентите отчитат доволство от ангажираността
си с удоволствени занимания, но подценяват това
удоволствие при припомняне на тези събития.
В насока към допускане на нееднородна
генеза на увредите, обуславящи както дефицита в
декодиране на лицева експресия, така и проявите
на анхедония при шизофрения, е находката ни за
корелация на тези увреди не само с негативните
шизофренни симптоми, но и със симптомите
на дезорганизация – които илюстрират срив на
когнитивния ресурс на шизофренните пациенти.
Тук ще отбележим становището на Strauss, 2013 32
– че макар анхедония дълго време да е считана за
дефицит в преживяванията при шизофрения, нови
изследвания насочват внимание към когнитивни
увреди с решаваща роля за психологическите
и поведенческите компоненти на анхедония. А
относно увредите в декодиране на лицева експресия
ще припомним коментара на Addington et al., 2010
3
за важна свързаност между когниция, социална
когниция и социално функциониране.
В настоящото изследване установихме
любопитна особеност – изображенията на две от
базисните емоции, на страх и погнуса, не показаха
данни за корелация с проявите на анхедония –

като обща оценка, така и за четирите субскали за
отделните домейни на този симптомокомплекс. Тези
емоции имат важна, ключова за оцеляването роля
и съответните лицеви изражения би следвало да
имат мощен сигнален ефект за отсрещния. Но тези
две лицеви емоции не показват връзка с тежестта
на анхедония, което според нас е основание за
внимателни изследвания в тази насока.
Но първостепенната задача на такива нови
изследвания би следвало да е проверка на нашите
находки – защото информация в тази област не
успяхме да намерим, а връзката между анхедония и
възприемане на информация за емоции в лицеизраз
са от съществено значение за разбиране естеството
на шизофренната болест.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В проучване за дефицит в декодиране на
лицева емоционална експресия и връзка на този
дефицит с тежест на клиничните симптоми и
тежест на феномените на анхедония, изследвахме
153 пациенти (69 жени и 84 мъже) с шизофрения по
критерии на DSM-IV, хоспитализирани за пореден
епизод с оценки по PANSS – пентагонален модел
на Wolthaus, SCHAPS-C – скала за анхедония и
AKDEF – методика за изследване на декодиране
на лицева експресия.Установихме, че най-добре
се разпознават изражения на веселие, учудване
и неутрален израз, а най-слабо на гняв и страх.
Успехът в разпознаване на лицева експресия се
оказа в значима обратна корелация с тежестта
на общата оценка по PANSS и симптомите от
негативния фактор и фактора дезорганизация.
Успехът в декодиране на лицева експресия бе в
значима обратна корелация с оценките по SCHAPS
за тежест на анхедония. Дефицитът в декодиране
на лицева експресия отчете корелация с анхедония
– различно при емоции с различна валентност,
но не и за страх и погнуса. Отделните субскали
за анхедония имха различия в корелациите
си.Възможно е да има общи свързващи звена на
анхедония с когнитивно-афективните увреди при
шизофрения.
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Приложение 1. Пет-факторен модел на PANSS по Wolthaus et al.
Wolthaus et al., Psychopharmacology.
2000 May; 150:399-403

AGITATION-DEPRESSION FACTOR
G2 – ТРЕВОЖНОСТ
G3 – ЧУВСТВО НА ВИНА

POSITIVE FACTOR

G4 – НАПРЕЖЕНИЕ
G6 – ПОТИСНАТОСТ

P1 – НАЛУДНОСТИ
P3 – ХАЛЮЦИНАТОРНО ПОВЕДЕНИЕ

EXCITEMENT-HOSTILITY FACTOR

P5 – МЕГАЛОМАННИ ИДЕИ
P6 – ПОДОЗРИТЕЛНОСТ / ПРЕСЛЕДВАНЕ

P4 – ВЪЗБУДА

G1 – ХИПОХОНДРИЧНИ ОПАСЕНИЯ

P7 – ВРАЖДЕБНОСТ

G9 – НЕОБИЧАЙНО МИСЛОВНО СЪДЪРЖАНИЕ

G8 – НЕЖЕЛАНИЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ

G12 – ЛИПСА НА КРИТИЧНОСТ

G14 – ЛОШ КОНТРОЛ НА ИМПУЛСИТЕ

NEGATIVE FACTOR

DISORGANIZATION FACTOR

N1 – ПРИТЪПЕН АФЕКТ

P2 – МИСЛОВНА ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ

N2 – ЕМОЦИОНАЛНА ОТТЕГЛЕНОСТ

N5 – ЗАТРУДНЕНО АБСТРАКТНО МИСЛЕНЕ

N3 – ЛОШ КОНТАКТ

N7 – СТЕРЕОТИПНО МИСЛЕНЕ

N4 – ПАСИВНО / АПАТЧНО ОТТЕГЛЯНЕ

G10 – ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ

N6 – ЛИПСА НА СПОНТАННОСТ / РАЗГОВОР

G11 – НАРУШЕНО ВНИМАНИЕ

G7 – ДВИГАТЕЛНА РЕТАРДАЦИЯ

G13 – НАРУШЕНИЯ НА ВОЛЯТА

G16 – АКТИВНО СОЦИАЛНО ОТДРЪПВАНЕ

G15 – СВРЪХАНГАЖИРАНОСТ

Приложение 2. :Методика за изследване на декодиране на лицева експреся AKDEF, Lundqvist, Litton, 1998 (фрагмент).

НЕУТРАЛНО

ВЕСЕЛИЕ

СТРАХ

ГНЯВ

ТЪГА

ПОГНУСА

УЧУДВАНЕ

Lundqvist, D., & Litton, J. E. (1998). The Averaged Karolinska Directed Emotional Faces - AKDEF, CD ROM from Department of Clinical
Neuroscience, Psychology section, Karolinska Institutet, ISBN 91-630-7164-9.
Приложение 3. Кратка информация за Snaith-Hamilton Pleasure Scale.

SNAITH-HAMILTON PLEASURE SCALE

ОБХВАЩА СЛЕДНИТЕ 4 ОБЛАСТИ:

A Scale for the Assessment of Hedonic Tone
СЪДЪРЖА 14 ПОКАЗАТЕЛИ С ОПИСАНИЯ НА СИТУАЦИИ И ОБЕКТИ,
СВЪРЗАНИ С ПРЕЖИВЯВАНЕ НА ЗАДОВОЛСТВО
ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ СЕ ОЦЕНЯВА ПО 4-СТЕПЕННА СКАЛА, ОПИСВАЩА
ПРЕЖИВЯВАНИЯ
ОТ ПЪЛНА ЛИПСА НА УДВОЛСТВИЕ ДО МАКСИМАЛНО ЗАДОВОЛСТВО

(1) ЗАДОВОЛСТВО ОТ ЗАНИМАНИЯ, ИНТЕРЕСИ И НАЧИН НА ПРЕКАРВАНЕ НА ВРЕМЕТО
(2) ЗАДОВОЛСТВО ОТ ОБЩУВАНЕ, СОЦИАЛНО УЧАСТИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
(3) ЗАДОВОЛСТВО ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕНЗОРНИ ВЪЗПРИЯТИЯ
(4) ЗАДОВОЛСТВО ОТ ЛЮБИМИ ЯСТИЯ И ЛЮБИМИ НАПИТКИ

Snaith RP, Hamilton M, Morley S, Humayan A, Hargreaves D, Trigwell P.
A scale for the assessment of hedonic tone the Snaith-Hamilton Pleasure Scale. Br J Psychiatry. 1995 Jul;167(1):99-103.
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Съвременен подход за диагностика на психозите и тяхната
коморбидност
Вася Вутова, Стефан Кръстев, Вихра Миланова
Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ-София
Диагностичното интервю за психозите (ДИП) е полу-структурирано клинично интервю, целящо
поставяне на диагноза на базата на утвърдени критерии от МКБ-10 и DSM-IV. Чрез прецизираните
въпроси в ДИП и специфичната методология, се формулира максимално точна диагноза на психичното
разстройство, установява се наличието или отсъствието на коморбидност, което е важна предпоставка
за постигане на оптимален терапевтичен подход. В настоящото изследване се описват данните, получени
при прилагането на ДИП сред 21 пациенти. Обсъждат се корелацията между възрастта на пациента и
тежестта на психичнито разстройство, инсайтът на боледуващите, както и коморбидната употреба
на психоактивни вещества (ПАВ).
Българско списание за психиатрия 2016:1(2):171-175.
Ключови думи: полу-структурирано диагностично интервю, психични разстройства, коморбидност

Contemporary approach to diagnosis and comorbidity of psychoses
Vasya Vutova, Stefan Krastev, Vihra Milanova
Medical University – Sophia, Department of Psychiatry and Medical Psychology
Diagnostic Interview of Psychoses (DIP) is a semi structured clinical interview aimed at pointing a
diagnosis on the basis of approved criteria of ICD 10 and DSM IV. By means of precise items of DIP and the
corresponding methodology maximally accurate diagnosis of psychiatric disorder is obtained, and presence or
absence of comorbidity is ascertained – as an important premise for optimal therapeutic approach. We present data
for implementation of DIP over 21 patients. Topics of discussion are correlation between age of patient and severity
of psychiatric disorder, insight of patients and psychoactive substances abuse.
Bulgarian Journal of Psychiatry. Vol 1 (2):171-175.
Key words: semi-structured diagnostic interview, psychiatric disorders, comorbidity
ВЪВЕДЕНИЕ
Диагностичното интервю за психозите (ДИП)
е полу-структурирано клинично интервю, целящо
поставяне на диагноза в съответствие с утвърдени
критерии от МКБ-10 и DSM-IV. Създадено е на
базата на съществуващи като „златен стандарт”
инструменти (ОPCRIT и SCAN). Прилагането му
предполага клинични знания и умения в областта
на психиатрията, както и специфично обучение 2.
В центъра за клинични проучвания в областта
на невропсихиатрията, Университет – Западна
Австралия, е разработено ръководство за прилагане
на ДИП, както и двудневна подготвителна програма
с практическа насоченост. Ръководството включва
наръчник за ДИП, в допълнение с глосарий и
софтуерни инструкции, обучителни видеозаписи с
препоръки от опитни клиницисти, оценъчни скали
и въпросник за обратна връзка 2, 4. За провеждането
на цялостното интервю са необходими между 60
и 90 минути (по 30 минути или по-малко за всеки
отделен диагностичен модул).
ДИП е изградено от няколко последователни

тематични секции, съдържащи въпроси, които
изискват използването на клинична преценка,
вкл. за наличието, тежестта и продължителността
на симптомите. Въпросите са формулирани по
начин, позволяващ на интервюиращия да получи
информация за наличието на определени симптоми
в момента (present status), през последната година
(past year) или изобщо през целия живот на
пациента (lifetime) 3.
Eлементите в ДИП следвaт определен ред,
като симптомите са групирани в раздели за депресия,
психотични симптоми, поведение и афект. ДИП
съдържа също и раздел за употреба на психоактивни
вещества (ПАВ) и алкохол, като по този начин
може да се оцени и влиянието на последните
фактори върху основното психично разстройство 2,
4
. Диагностичният модул на ДИП е интервю-версия
на OPCRIT. Формулирането на диагноза става чрез
OPCRIT диагностичен алгоритъм 4, 6, като модулът
е достъпен в компютърен формат и на хартиен
носител.
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Изследването е с натуралистичен характер.
За двумесечен период
(ноември и декември
2015г.) бяха изследвани с ДИП (Фигура 1) 21
пациенти на възраст между 19 и 81 години,
хоспитализирани в Клиниката по психиатрия,

УМБАЛ „Александровска” – гр. София.
Направен е анализ на резултатите, отчитайки
зависимостите между възрастта, тежестта и вида
на симптоматиката, диагностичната категория,
фамилната обремененост с психични заболявания
и употребата на алкохол и ПАВ.

Фиг. 1 Пълен списък с основните пунктове в ДИП

ДИП ЧАСТ 1: ДЕМОГРАФСКИ МОДУЛ И СОЦИАЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ
Съдържа 49 елементи със следните заглавия на основните пунктове:












Обща информация, вкл. социодемографски данни
Деца, роля на настойник
Образование
Местоживеене
Домакинство и участие в домакинските дейности
Социализация; социална изолация
Взаимоотношения; интимност, сексуален живот
Работа, домакински задължения, учене
Финанси
Ежедневни дейности и грижа за себе си
Интереси

ДИП ЧАСТ 2: ДИАГНОСТИЧЕН МОДУЛ
Съдържа 94 елементи със следните заглавия на основните пунктове:
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Общи положения
Преморбидни характеристики и начало на заболяването
Фамилна обремененост
Депресия
Мания
Халюцинации
Субективно мисловно разстройство
Налудности
Инсайт
Отговор на лечението
Обща оценка на психотичните симптоми
Употреба на вещества: употреба на лекарства с немедицински цели; тютюн и кофеин
Злоупотреба и зависимост към алкохол и наркотици
Продължителност и ход
Поведение
Афект
Реч
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ДИП ЧАСТ 3: МОДУЛ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ
Съдържа 40 елементи със следните заглавия на основните пунктове:















Болнично лечение
Грижа при спешен случай / спешно отделение
Лечение в общността (извънболнични заведения / общности за психично здраве)
Посещение на други здравни специалисти и получени услуги
Възстановяване и дневна програма
Здраве и благосъстояние и доброволчески съдействия
Попечителство, болногледачи
Лечение и ползи от него
Увреда, дължаща се на странични ефекти на лечението
Самонараняване
Антисоциално поведение
Удовлетвореност от живота
Незадоволена нужда от услуги
Скала за оценка на социалното и професионално функциониране (SOFAS)

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Средната възраст на интервюираните бе
38,6 години. Преобладаващата част от пациентите
– 76% (16 пациенти), бяха диагностицирани с
психични разстройства от афективния спектър: 13
пациенти с рекурентно депресивно разстройство
и 3 – с биполярно афективно разстройство с

маниен епизод. Двама пациенти боледуват от
шизоафективно разстройство депресивен тип,
1 пациент – от смесено тревожно-депресивно
разстройство, 2 – от шизофренно разстройство.
(Фигура 2)

Фиг. 2 Разпределение на пациентите според диагнозата

173

Българско списание за психиатрия. 2016; 1(2).
Към момента на интервюто само 7 пациенти
са имали психотични симптоми, всичките в рамките
на депресивно разстройство. Установи се връзка

между тежестта на афективния епизод и възрастта
на пациента – по-тежки са афективните симптоми в
по-млада възраст. (Фигура 3)

Фиг. 3 Разпределение на пациентите според възрастта и степента на тежест на афективния епизод

Средната продължителност на боледуване е
10,9 години. При 85,7% от пациентите са налични
непосредствено предхождащи стресогенни събития
– при 17 от случаите с депресивна симптоматика,
при 1 с маниен епизод, при нито един от пациентите
с шизофрения и смесено тревожно-депресивно
разстройство. Установи се също, че при всички
пациенти е налице умерено изразена инсомния
и нарушен апетит. Само 6 пациенти (28,6%)
имат добър инсайт за заболяването си. Налице са
данни за 6 суицидни опита, всичките по време на
депресивно състояние – 2 в рамките на параноидна
шизофрения, 3 при рекурентна депресия и 1 при
биполярно афективно разстройство. При трима се
установи алкохолна злоупотреба, 7 са употребявали
между 1-3 пъти седмично канабиноиди в живота
си, 15 са пушачи и пушат средно по 17 цигари
дневно, двама пациенти с употреба на амфетамини,
трима с бензодиазепини, един с комбинирана
употреба на ПАВ (хероин, кокаин, екстази).
Фамилна обремененост с психични заболявания
е налице при 12 от изследваните болни (57%).
Нарушено преморбидно функциониране са имали
6 от болните.
Съвременният психиатричен преглед е
едновременно диагностична и терапевтична
процедура. При цялостното изследване на пациента,
успоредно с изграждането на терапевтични
взаимоотношения, се поставя работна диагноза
(диференциална диагноза), на базата на която се

174

изгражда план за изследвания, лечение и прогноза 5.
Традиционният
диагностичен
подход
е клинико-емпиричен, в който главен фактор
са лекарските познания и опит. За по-голяма
обективност, валидност и надеждност на диагнозата
се използва и т.нар. номерично-таксономичен
подход, разработен на базата на утвърдени
операционни диагностични критерии, компютърни
и статистически анализи 1, 4.
Според нас, прилагането на подобни
диагностични инструменти (към които спада и
ДИП), със своята точна методология, може да има
важна спомагателна роля в клиничната практика на
всеки лекар.\
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИП е нов валидизиран инструмент,
използването на който подобрява клиничната
оценка сред пациентите с психични заболявания,
дава възможност за прецизиране на диагнозата,
което има важна роля за изграждане на оптимален
терапевтичен подход. В настоящото изследване
интерес представляват находките за по-голяма
тежест на психичните разстройства в по-млада
възраст, липсата на инсайт в повечето от случаите
и широката разпространеност на коморбидна
употреба на ПАВ.
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Синдром на телесен дистрес в консултативната и лиезон
психиатрия
Иво Нацов
АИСМПП-Червен Бряг
„ ... Постиженията на невронауките в изучаване на съзнанието могат в крайна сметка да направят
понятия и термини като „соматизация“ и „соматоформно“ остаряли , и да ги заменят със специфично
знание за неврофизиологичните и неврокогнитивни механизми, лежащи в основата на такова поведение и
субективно преживяване ...“
Асен Жабленски, 1999
В статията се дискутира новата диагностична категория „синдром на телесен дистрес“,
предложена в МКБ-11 да включи групата на соматоформните разстройства заедно с функционалните
соматични синдроми като: фибромиалгия, синдром на хронична умора, синдром на дразнимото черво и
други. Представят се практически алгоритми за диагностицирането му, за определяне нивата на тежест,
както и някои насоки за терапевтично поведение.
Българско списание за психиатрия 2016:1(2):176-180.
Ключови думи: соматоформни разстройства, функционални соматични синдроми, телесен дистрес

Bodily distress in consultation – liaison psychiatry
Ivo Natsov MD,PhD
Private practice
„....The advances of neuroscience into the territory of consciousness may eventually render concepts
and terms such as somatisation and somatoform obsolete, and replace them with specific knowledge about the
neurophysiological and neurocognitive mechanisms underlying such behaviour and subjective experience...“
Assen Jablensky, 1999
The article discusses a new diagnostic category „ bodily distress syndrome „ proposed in the ICD- 11 to
include the group of somatoform disorders with functional somatic syndromes such as fibromyalgia, chronic fatigue
syndrome, irritable bowel syndrome etc. Presented are practical algorithms for diagnosis, for determining the levels
of severity, and some guidance for therapeutic behavior.
Bulgarian Journal of Psychiatry. Vol 1 (2):176-180..
Key words:: somatoform disorders, functional somatic symptoms, bodilly distres syndrome
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ВЪВЕДЕНИЕ
Днешната
медицина
продължава
да
експлоатира оспоримата дуалистична парадигма и
да пренебрегва до голяма степен психологичните
аспекти на боледуването. Отсъствието на
органична патология се възприема от съвременния
лекар като недоразумение, недовършеност на
диагностичния процес. Същевременно, модерните
класификационни системи ДСН 2, 4 и МКБ 3,
обслужващи клиничната психиатрия, включват
значителен брой телесни симптоми, необходими за
поставяне на психиатрична диагноза. По този начин
те признават несъмнената биологична свързаност
между „соматично“ и „психологично“ 1.
Телесните симптоми са основен таргет и
аргумент за поставяне на диагноза в медицината.
Съществува не малка група от пациенти, които
преживяват състояние на истински телесен дистрес
и при които симптомите сами по себе си водят
до боледуване. Картината на тази симптоматика
понякога трудно се вмества в позната соматична
или психиатрична диагностична категория 5.
Синдром на телесен дистрес е нова,
емпирично извлечена, статистически обоснована
диагноза, предложена като алтернатива на
настоящата
нозология
на
„необяснимите
телесни симптоми”, включваща соматоформните
разстройства и функционалните соматични
синдроми като фибромиалгия, синдром на
възбудимото черво, синдром на хронична умора.
Централна характеристика на този синдром
са различни физикални симптоми на телесен
дистрес, които могат да бъдат разпределени в три
групи: кардиопулмонални, гастроинтестинални и
мускулоскелетни.
Синдром на телесен дистрес включва повечето
пациенти със соматоформни разстройства, въпреки
че психологически симптоми и поведенчески
характеристики не са част от критериите за тази
диагноза. Тя се основава изключително върху
броя на симптомите, който е важен предиктор на
функционалната увреда при тези пациенти 6.
ДИАГНОЗА НА ПАЦИЕНТ НАСОЧЕН
КЪМ СПЕЦИАЛИСТ ПСИХИАТЪР
Двата най-важни аспекта на клинично
значимия телесен дистрес са: брой на необяснимите
телесни симптоми и тревогата за собственото
здраве.
Първо, лекарят може да направи оценка на
всеки симптом и:

Да прецени внимателно дали той е типичен
за органична болест или не (т.напр. дали гръдната
болка възниква първично при усилие и дали
намалява при приема на антиациди и мляко).
Да определи дали симптома възниква
самостоятелно или заедно с други телесни или
психологични симптоми (т.напр.дали главоболието
възниква самостоятелно, със зрителни нарушения
или с други симптоми,като изпотяване, тахикардия
и мускулноскелетни болки).
Да определи точното времево протичане
на симптомите, обръщайки специално внимание
на обстоятелствата при тяхното начало. Има ли
някаква флуктуация в тяхната интензивност или
дори затихване.
Дали е имало и предишни епизоди,които
са отшумели спонтанно или като отговор към
определено лечение.
Второ: По възможност да се установи
ефективна връзка лекар-пациент.
Добрата терапевтична връзка подсказва на
пациента, че неговите оплаквания се възприемат
като сериозни и лекарят е заинтересуван от всички
аспекти на неговото страдание.
По време на интервюто лекарят има шанс да
отдели еднакво внимание както на телесните, така
също и на психологичните симптоми, като по този
начин постигне баланс, който обичайно е нарушен
по време на предишните медицински процедури и
изследвания.
Когато това се получи, често пациентът
споделя, че никога преди това не е бил изследван
толкова подробно, имайки пред вид бързото и
технократско обслужване в днешната соматична
медицина.
Проблем може да възникне при наличието на
множество симптоми,тъй като времето не достига
за изясняване на всеки поотделно и лекарят може
да избере два-три симптома, нарушаващи найсилно функционирането на пациента върху които
да се спре при първа консултация.
От друга страна, не трябва да се забравя
нито за миг, че наличието на множество телесни
симптоми е важен факт сам по себе си, тъй като
много малко телесни заболявания се представят
по този начин и често зад тази картина стоят
тревожно или депресивно разстройство.
Важно е да се направи и оценка на степента
на нарушено функциониране, което съпровожда
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симптоматиката и факторите, които го подържат.
Те могат да включват интерес от временна
нетрудоспособност, избягване на сексуална близост
с партньора, надежди за по-ранно пенсиониране и
други.
Снемане на пълна психиатрична анамнеза
Снемането на психиатрична анамнеза е
уместно да става по такъв начин,че предишни
епизоди да бъдат вместени в жизнената история
на пациента. Според нашия опит, най-добре е тези
епизоди да се документират и да се прецени кога
са възниквали, с какво събитие от биографията
на пациента са свързани. По този начин би могло
да се определи дали възникването на соматични
симптоми е свързано или не с периоди на стрес.
Освен това, би могло да се направи заключение
и относно поведението на пациента към
симптоматиката и лекарите, и да се оцени дали е
изсрасъл в семейство, характеризиращо се с често
търсене на медицинска помощ или не.
Необходимо е да се обърне внимание
на ранните детски преживявания на пациента,
включващо въпроси относно болестите, които
е прекарал, евентуална злоупотреба с него в
детството, болести на родителите.

време на интервюто и прекъсване на разговора с
оглед да се наблегне на тяхната тежест.
Определени
теми
като
преживяни
стресиращи житейски събития например, могат да
засилят по-горе описаното поведение. Повтарящи
се демонстрации или оплаквания от силна болка,
дори когато пациентът стои съвсем спокойно на
стола.
Отхвърляне на психологическите аспекти
на разстройството. Наблюдавали сме случаи на
отхвърляне на депресия, дори когато пациентът
говори, плачейки, че симптомите и липсата на
резултатно лечение са съсипали живота му.
Убежденията на пациента, че симптомите
му имат органична причина. Повтаря ли това
непрекъснато, въпреки отрицателните резултати от
диагностичните изследвания? Заявява ли открито
и ясно, че психиатричният преглед е абсолютно
неуместен?
Катастрофични мисли, че симптоматиката
ще съсипе живота му?
Обсесивни руминации, които са центрирани
около симптома и неговия ефект върху живота на
пациента?

Вероятността психологичните фактори да
играят значима роля в развитието на соматичните
симптоми се увеличава, ако са налице няколко
характерни феномена:

Абнормна враждебност към лекари,
лекували преди това пациента? Обвиняват ли се те,
че лечението е влошило симптоматиката?

Телесните симптоми са съпроводени от
психологични симптоми или други соматични
симптоми, характерни за тревожност и депресия.

Изглежда ли пациента в тежък дискомфорт?
Докосва ли непрекъснато някоя част на тялото си?
Усилва ли оплакванията си, когато е наблюдаван?

Телесните симптоми не са типични за
органична болест.
Анамнестични данни за предишни епизоди
на телесен дистрес.
Симптомите са били преципитирани от
стрес и са отшумели след преодоляването му.
Наличие на фамилна или лична анамнеза за
психично разстройство.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НИВАТА НА ТЕЖЕСТ
Синдромите на телесен дистрес са различни
по тежест, респективно – носят различен риск
за хронификация и функционална увреда.
Освен различни по тежест, те са и с различна
феноменологична сложност. Тази сложност е
свързана с тяхната коморбидност с телесни и
психични разстройства.

Симптомите реагират на психологично
лечение при липса на отговор към медикаментозно.

Така например, некардиалната гръдна болка
се съчетава често с наличие на друго сърдечно
заболяване, синдромът на възбудимото черво с друго
гастроинтестинално възпалително заболяване.

Специални находки при снемане на психичен
статус:

Тревожността и депресията са най-честите
коморбидни психиатрични разстройства.

Черти на абнормно болестно поведение
като: непрекъснато връщане към симптомите по

Друга характеристика на тяхната сложност
е връзката им със стрес. Този стрес също трябва
да бъде идентифициран по време на интервюто.
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Той може да бъде биологичен (наличие на телесна
болка, водеща до безсъние), психосоциален
(различни т.нар. „лайф ивентс”), когнитивен
(негативно мислене, амплификация, алекситимия).
На трето място в тази сложност е поведението
на пациента. При леки случаи на телесен дистрес
поведението няма някаква специфика, но при тотежките случаи пациентите обикалят множество
лекари, извършват много лабораторни интервенции
без да се създаде терапевтична връзка и без да се
постигат резултати.
В контекста на риска Холандското
Мултидисциплинарно Ръководство за необясними
телесни симптоми и соматоформни разстройства
определя нивата на тежест по следния начин 8:
Нисък риск
Тази група пациенти преживяват телесни
симптоми за кратък период от време, най-често
по време на стресови ситуации. Тези пациенти са
склонни да обсъждат психосоциални фактори за
възникване на симптоматиката, в случай че бъдат
поканени да го сторят. Такива пациенти се връщат
към обичайното си функциониране за около 3-6
седмици и са с най-благоприятна прогноза.
Среден риск
Тази група пациенти се характеризира с поголяма сложност на клиничната картина и найчесто с коморбидност от телесна или психиатрична
болест. Коморбидността може да усложни избора на
лечение поради заучения стремеж да се разграничи
телесна от психична болест, вместо да се фокусира
мисленето върху причините, които водят до
множествени соматични симптоми и високи нива
на безпокойство за здравето. Такава коморбидност
има негативно влияние върху изхода от лечението,
ако не бъде осъзната и правилно интерпретирана.
Висок риск
Тук се включват пациенти с персистиращ
телесен дистрес и отчетливо нарушаване на
функционирането. Те обикновено имат сериозни
проблеми във взаимоотношенията си с лекарите
и поведението им се характеризира с множество
консултации, излишни диагностични процедури, а

дори и оперативни намеси.
ОБОБЩЕНИЕ
Една част от пациентите със синдром на
телесен дистрес, насочени към консултация с
психиатър, отказват с възмущение извършването
й, друга част изразяват враждебност, трета
обърканост.
Първата цел на консултацията е да се установи
дали пациентът може да бъде диагностициран
като такъв с телесен дистрес синдром суи генерис
или последният е съчетан с друго телесно, или
психично разстройство.
Втората стъпка е да се направи оценка на
тежестта на разстройството.
По време на интервюто е уместно да се
подкрепя пациента, да се приеме реалността
на неговата симптоматика и по възможност да
се разбере как той интерпретира причините за
неговите симптоми.
Ако пациентът е преминал серия от
диагностични процедури без да бъде открита
органична причина, твърде вероятно е такъв
пациент да не е склонен да обсъжда психологични
причини за възникването й. В такъв случай
изглежда уместно да се отложи дискусията на
психологичните причини за времето след като
приключат всички изследвания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Към днешна дата знаем, че „синдром на
телесен дистрес“ е комплексно, многофакторно
разстройство, причините за което включват пет
дименсии: главен мозък, наследственост, наличие
на друго заболяване, болестно безпокойство и
хроничен стрес 1.
Вероятно ще трябва време, за да се адаптират
в движение медицинските професионалисти към
предизвикателствата на динамично променящата се
наука, докато се разбере в пълнота феноменологията
на клиничните проблеми, които по думите на проф.
Жабленски, перефразирайки Фройд,...“се държат
така, като че ли анатомията не съществува...“ 7.
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Принципи на медитативния вариант на авторегулация
Владимир Николов
ДПБЛНА – Суходол, София
Представя се един системен вариант на авторегулация с визуализция, които е разработен от нас, в
хода на многогодишна практическа работа с пациенти.
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Principles of a version of meditative autoregulation
Vladimir Nikolov
SPH for addiction treatment – Suhodol, Sophia
A system variant of autoregulation with visualization is presented, created by us in the long standing course of
practical work with patients.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2016, Vol 1(2):181-183.
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В дългогодишната ни работа с класическия
вариант на автогенен тренинг (АТ) на (1, 2, 3)
при който обучителят и обучаемият използват
вербални и мисловни формулировки в повелително
наклонение, се натъкнахме на различни по степен
съпротиви от страна на пациентите при усвояване
на упражненията. Най-често те се изразяваха в
твърденията: „не мога да се концентрирам върху
упражнението”, „в главата ми идват без да искам
най-различни мисли”, „нищо не усещам”. При анализ
на АТ – сесиите стигнахме до заключението, че в
сегашния момент личността е много чувствителна
към императиви идващи от вън, а така също е силно
съмнението й към „авторитета” въобще. От друга
страна, индивид изпаднл в кризисна ситуация
или друг с по-дълбоко изразена невротичност,
не е склонен да изпълнява и собствените си
мисловни формулировки (ако той можеше да
направи това, не би дошъл на консултация). Затова
решихме да избегнем императива в работата си
се насочихме към обучение на пациентите в това
как да „почувстват” упражненията със сетивата
си и да се се „вживеят” в тях, т.е да визуализират
упражненията. Упражненията се правят в легнало
или седнало положение със затворени очи.
Въвеждащата инструкция към пациента е, че
неговата основна задача се състои в опита му да се
вживее във всяко едно упражнение, което може да
бъде разглеждано като откъс от една пиеса, в която
той е главен герой. На пациента се обяснява, че АТ

ще му помоне да се научи да контролира емоциите
си, мислите, действията, а това в крайна сметка
води до повишаване на доверието и увереността в
себе си, както и себеуважението.
Първо стандартно упражнение: касае
мускулната релаксация и чувството за спокойствие.
Постига се чрез предизвикване на усещане
за тежест в тялото и крайниците. На пациента се
предлга идеята да си представи и почувства, че
неговите клепачи са направени от олово, стават
все по-тежки и тежки, отпуснати, оловото се
разлива по кожата на лицето, тя е отпусната и
спокойна, (оловото е течно и с неутрална, телесна
температура) постепенно натежава дясната ръка,
тежестта пълзи надолу по рамото, мишницата,
предмишницата, китката дланта и пръстите, цялата
дясна ръка е тежка, отпусната и спокойна. По същия
начин се процедира и с лявата ръка. Постепенно
тежестта обхваща цялото тялото, тялото е все потежко и тежко, отпуснато и спокойно. Тялото е
тежко, отпуснато и спокойно. Постепенно натежава
десният крак, тежеста пълзи надолу по бедрото,
подбедрицата, глезана, стъпалото и пръстите.
Десният крак е тежък, отпуснат и спокоен. Същата
процедура се провежда и по отношение на левия
крак. Много важно е пациентът да усети физически
изпълващото го спокойствие (това не е особено
трудно за изпълнение, тъй като всеки един от нас
поне веднъж е изпитвал това чувство за вътрешно
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спокойствие и сега трябва само да си го припомни).

– са безсмислени и не вършат работа.

Второ стандартно упражнение: отнася се
до предизвикване на усещане за затопляне на
крайниците и тялото.

Пето стандартно упражнение: касае контрола
върху плексус соларис.

В зависимост от предпочитанията на
пациента му се предлага да избере, визуализира
и се вживее в една от следните представи: топъл
летен ден на плажа, на море; отпуснал се удобно
в топла вана; къпещ се под топъл душ; плуващ
в топъл басейн; картина до „истинска” камина,
и т.н. Усещането за топлина се разлива по същия
начин: дясно рамо, мишница, предмишница, китка,
длан, пръсти, цялата дясна ръка е отпусната и
топла. Същото се повтаря и за лявата ръка, после
топлината облива целото тяло, продължава надолу
по десния крак, след което се превключва на левия.
Препоръчва се първите две упражнения да се
изпълняват по този начин, независимо от степентта
на напредналост, тъй като те са основа на контрола
върху обема, разпределяемостта, устойчивостта и
превключваемостта на вниманието.
Трето стандартно
контрола върху дишането.

упражнение:

касае

В нашия вариант е преди контрола върху
сърдечната дейност ( за разлика от I. Schultz), тъй
като при добро усвояване на тези три упражнения,
в тази последователност, се постига много дълбоко
ниво на АТ, с пълно абстрахиране от влиянието
на външната и вътрешна среда на индивида и
се създават много добри условия за следващите
упражнения. В третото упражнение на пациента
се предлага да си представи, че е в планината, в
един хубав летен, слънчев ден, да усети прохладата,
мириса на тревата и дърветата, песента на птиците.
Основното в упражнението е пациентът да получи
пълно сливане с окръжаващата го природа, да се
„разтвори” в нея, да усети нейното могъщество
и величие в себе си, той е част от това природно
величие. Идеята е: дишам бавно, все по-бавно и
спокойно, дишам с удоволствие свежия и прохладен
планински въздух.
Четвърто стандартно упражнение: касае
контрола върху сърдечната дейност.
Не необходимо да се изисква от пациента да
си представя с анатомични подробности сърцето.
Достатъчно е да бъде помолен да си представи
неговата работа и да се вживее в това усещане.
Сърцето бие бавно, спокойно, уверено в областта
на лявата гръдна половина, там и никъде другаде.
Целта е изграждането на вътрешна увереност, че
сърцето работи по този начин. Инструкции от рода
на: нищо ми няма, сърцето не ме боли, не прескача
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Молим пациента да си представи и се
вживее в усещането, че слънчевият му сплит е едно
малко топло слънце, излъчващо мека светлина и
топлина навред. Постепенно тази приятна топлина
и светлина изпълва цялото тяло и след това се
разпространява и в околното пространство. Това
упражнение по същество е обратно на второто, при
което се получава топлина от външен източник.
При петото упражнение самият пациент е източник
на отдаване на топлина. Според нас, спрегнатото
действие на тези две упражнения алегорично се
свързва със способността за приемане и отдаване
на обич.
Шесто стандартно упражнение:
контрола върху мисленето и емоциите.

касае

Молим пациента да си представи, че пак е в
планината, в един хубав слънчев летен ден. Духа
лек прохладен планински вятър, който постепенно
охлажда лицето и челото, челото е хладно, главата
е бистра и свежа.
Седмо упражнение: добавено от нас към
стандартните шест упоражнения.
Има много силен медитативен ефект и при
добро овладяване на предходните упражнения,
може да се използва за въвеждане, при желание
на пациента, на целенасочени формулировки. При
достигане на седмо ниво пациентът е достатъчно
уверен в себе си и е самостоятелен, за да изпълнява
добре поставените от самия себе си задачи.
Молим пациента да си представи, че пак е
в планината, че тежестта на крайниците и тялото
постепенно изчезва, че тялото е все по-леко и
леко, леко като перце. Размахвам криле и политам,
аз съм една волно рееща се птица в небесния
простор. Издигам се все по-високо и по-високо,
летя спокойно, уверено, небето е синьо, въздухът
свеж и прохладен, дишам с удоволствие свежия и
прохладен въздух, лекота и спокойствие изпълват
цялотп тяло. Тук пациентът по свой избор може да
въведе целенасочени формулировки. Постепенно
се спускам все по-ниско и ниско, спускам се
спкойно и уверено, кацам. Постепенно тялото
възвръща нормалното си тегло, аз съм нормално
тежък, Аз съм ТУК.
Така предложения от нас вариант на
авторегулация по един ненатрапващ се и
непредизвикващ съпротиви начин мобилизира
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вътрешните ресурси на индивида и механизмите
му за справяне с околния стрес и преодоляване на

чувството за себенеувереност.
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