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Увод

 Съдници или съюзници

Editorial: Arbiters or allies 

The dilemma of paternalism vs patients’ autonomy is still a main obstacle in conducting adequate treatment 
programmes in psychiatry. Untill discussion fi nds its appropriate end, current practice implies solutions merely by honest 
improvisation rather than by application of defi nite offi  cial norms – depending of individual moral of doctors, in the name 
of patients’ interests and well-being. And perhaps this state of aff airs will stay for long – due to the unique specifi ty of 
psychiatric patients’ decision-making abilities. .

Bulgarian Journal of Psychiatry.Vol.1 (4):280-283.

Todor Tolev

Добре известно е, че пациентите биха
желали да избират лекуващия си лекар, да знаят
всичко за болестта си и да се иска съгласието им за
предстоящи процедури (Abdalrahman et al., 2015 1).
Но в хода на столетия, вместо това естествено право
получават социална изолация, девалоризация,
нерядко неприязън и смазващ институциален
натиск, а по тези причини – и хоспитализъм
(Wing JK, Brown GW, 1970 51). След закономерно
последвалата вълна на антипсихиатрия (Szasz
T, 1994 45 ) идва ред на социални реформи
и деинституционализация, но въпреки това
продължава упоритият спор – патернализъм или 
партньорство да определя съвременните концепции 
за психиатрични грижи (Haigh R., 1999 23).

Заявява се днес, че патернализмът не е най-
добра стратегия за решаване на психиатричните
проблеми. Нещо повече – разминаването между 
публичния език и делничната практика води до
изненадващи картини – например, патернализъм
съществува не само в психиатричното дело, а и в
други области – икономика, право, политическа
философия и най-удивително – във феминистките
среди (Burns T, 2007 8). В тази връзка, още Nietzsche
предупреждава, че доминирането на робския морал
и инверсията на морални ценности могат да са
пагубни за напредъка на обществото (Biley FC,
2010  7).

Обширно се обсъждат нежеланите 
последствия от патернализма в психиатрията. Преди
всичко, свръх-акцентирането на биологичните
аспекти може да обезцени социалните и 
психологични фактори за психиатричния проблем
(Tarrier N, Barrowclough C., 2003 46). А тези
фактори са от особено значение и около тях са
концентрирани основните поводи за диспут.
Защото се счита, че има етична съставка дори в
обозначаването на риска от психоза (Corcoran CM.,
2016 12).

Естествено е централна тема в тези дискусии
да бъде принудителното лечение и мерките за

принуда в психиатрията въобще. И тази позиция 
е уместна, защото безрезервната подкрепа на 
патернализма в психиатрията на практика одобрява 
неограничаваната принуда (Seo MK et al., 2013 41 
). А мнозина считат, че неограниченото прилигане
на ограничения води до загуба на свобода и може 
да направи психиатрите опасни за пациентите си 
(Ellard J., 1989 17). Ето защо, морална ценност в 
съдебната психиатрия е да се защитават позициите 
на правото чрез съблюдаване на истината и 
уважение към личността (Appelbaum PS., 1997 5).

В контекста на принудителното лечение се 
открояват два вида патернализъм – медицински и 
социален, но решението се взема не според доводите 
на социалния, а според оценките на медицинския 
патернализъм (McLachlan AJ, Mulder RT., 1999 33) 
и затова принудителното психиатрично лечение 
има корени по-скоро в медицинските доводи 
отколкото във функциите на социален контрол 
(Appelbaum PS, Roth LH., 1984 6). Тук възниква 
конфликт между медицинския модел и модела 
на граждански свободи при принудителното 
хоспитализиране на психиатричен пациент, и това е 
конфликт между патернализъм и автономност, или 
между задължения и права на пациента (Chodoff  P., 
1984 10). Но все пак, реформите в психиатричната 
помощ относно принудителното лечение все 
повече се съобразяват с автономността на пациента
отколкото с медицинския и социален патернализъм 
(Kjellin L, Nilstun T., 1993 27).

Близка с тази е и темата за информираното 
съгласие – от документ с тясно юридически
функции до процес, верифициращ етично 
партниране в рамките на конкретна медицинска 
интервенция. Защото чрез информираното съгласие 
медицинският патернализъм получава своето 
отрицание (Weil F., 1993 48).

Концепцията за информирано съгласие 
(дискутирана за пръв път в началото на ХХ 
век във връзка с хирургични казуси) изисква 
3 съставки: информираност, доброволност и 
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компетентност (Dyer A, Bloch S., 1987 16). Обаче
отказът от лечение е вече честа практика, защото
информираното съгласие е крачка от патернализъм
към себеопределяне (Smith CK., 1990 43). В тази
връзка, има препоръка (Matthews E., 2000 31)
отказът на пациента от лечение да не се обсъжда
според доводите за автономия на Immanuel Kant, а
според възгледите на John Stuart Mill, основани на
правото за разпореждане със собствения живот – 
колкото иррационално да изглежда това – стига да
не се вреди на околните. 

Приема се, че насърчаването на пациента
да прави избор е централна тема на медицинската
етика и на закона, като съществува типология на
споделеното решение според риска и сериозността
на обсъждания проблем (Whitney S. et al., 2003 
49), а дискусиите за информирано съгласие на
психиатричния пациент да бъдат фокусирани около
избора – дали ще превалира ползата за пациента
или неговото право на автономност, и много доводи
„за” и „против” се изтъкват по този въпрос (Lara
MC, de la Fuente JR., 1990 28). И тук е любопитно
да се запитаме, донякъде встрани от темата – каква
е ролята на несъзнавания конфликт в процеса на
информирано съгласие (Zeichner B., 1985 52).

Най-широко е пространството за
обсъждане на етичните принципи в контекста
на патернализъм сред рутинните психиатрични
процедури. Там терапевтичното взаимоотношение
включва моралната отговорност да се възстанови
автономно функциониране чрез помощ за пациента
да преодолее пречките от болестта в текущите
дейности (Ackerman TF., 1982 2). В психиатричното 
ежедневие етичните принципи на социална
подкрепа за пациента включват няколко съставки:
поверителност, неутрален съвет, себеопределяне
на пациента и протективно отношение спрямо 
него (Goldmeier J., 1984 22), а психиатричната
хоспитализация има 4 аспекта: предпазваща роля
на институцията, законови рамки на болничните 
грижи, отговорност и патернализъм в клиничните
отношения, и адаптивно поведение на пациента
спрямо институцията (Chow WS, Priebe S., 2013
11). Самото решението за хоспитализиране на
пациента е събитие с множество компоненти, от
които един е етичният, коментиращ моралната
страна на процедурата (Engelhardt HT Jr,
Coverdale JH., 1993 19). В консултативната / liaison
психиатрия лекарската роля може да се осъществи
в три формата: патерналистично-авторитарен,
тясно медицински и договорно фокусиран към
автономността на пациента (Agich GJ., 1985 4).  

Дългосрочното лечение – а в психиатрията 
то често е такова, е сериозно предизвикателство
към етичните норми (Dickenson D., 1997 15),
като директивите „за бъдещо време” при
психиатричните пациенти са чест проводник на
медицински патернализъм (Sass HM., 2003 39).

Налагат се специфични протективни мерки спрямо 
боледуващите, ала се оказва че защитената среда 
за лица с психиатрична дезадаптация не е добре 
дефинирана по отношение ролята на психиатъра, 
който може с неподходящ патернализъм да 
попречи на рехабилитационната насоченост на
тази институция (Diamond RJ., 1993 14). Но все 
пак, подкрепящият подход за лечение в общността 
е добра алтернатива при лица с тежки психични 
разстройства (Williamson T., 2002 50).

Дискусиите в насока етика и патернализъм 
се срещат и извън рутинните психиатрични 
ситуации. Ще отбележим тук само малка част 
от множеството публикации. Констатира се 
сериозен етичен проблем – лоботомията генерира 
злоупотреба с психиатрия (Simmons HG., 1987
42). Трансплантацията на органи среща дилеми с 
етичен характер (Surman OS, Purtilo R. 1992 44).
Индиректният законов патернализъм се изразява 
в пречки пред асистентите на рационалния суицид 
(Schramme T., 2013 40). Има тежък медико-етико-
юридически дебат за легализиране на евтаназията 
поради противоборство на два принципа – за 
патернализъм и автономия в избора на решение 
(Gillett G, Chamberlain J., 2013 21).

Ясно е, че понастоящем налице е устойчива 
нагласа в полза на разширяване правата на лица 
в неравностойно положение, а психиатричните 
пациенти са част от тази група. И това е добре – 
защото тези пациенти ще увеличат възможността 
си за самостоятелно себеопределяне и разширено 
присъствие в социалната общност. Важно е 
значението на правата на пациента – защото 
лекарят също има права, които трябва да се зачитат, 
ала с професионализма си той получава надмощие, 
с което лесно може да се злоупотреби (Matthews G., 
1982 32).

В съвременните западни общества 
концептуалните модели на психична болест 
са пронизани от ценностните системи на 
индивидуализъм, посредничество, вътрешен 
локус на контрол и страх от зависимост (Lefl ey 
HP., 1998 29). Тази ситуация предразполага към 
конформизъм спрямо социалните норми на фона на 
трайна несигурност в собствената правота и поради 
това в психиатричната етика ролята на психиатъра 
е двойнствена – между задължение да се генерират 
ползи за пациента и задължения към обществото 
или трета страна (Robertson MD, Walter G., 2008 
37). А в съдебната психиатрия например, етичната 
дилема е промоция на добруване за пациента или
респект пред закона (Adshead G, Sarkar SP., 2005 3).

Нормално е в този напрегнат дебат да 
има и становища, призоваващи към умереност и 
критична преоценка. Оказва се, че при дългосрочно 
извънболнично лечение поради висока автономност 
на пациента и последвал информиран отказ, 
лечението може да се окаже под терапевтичния 
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стандарт (Geiselmann B., 1994 20). Ето защо
близките на пациентите изказват силна подкрепа
на патерналистичния модел (Kjellin L, Nilstun T.,
1993 27). Електроконвулсивната терапия трябва да
бъде напълно доброволна – но само когато това е
възможно (Salzman C., 1977 38). Патернализмът
е доминираща перспектива сред психиатричния
персонал, но налице е осъзнаване на правото на 
пациента за автономност (Pelto-Piri V et al., 2013
36). Счита се, че патерналистичният подход към
боледуващите може да бъде опасен, но все пак
витае въпросът – дали автономността се отнася в
еднаква степен до всички пациенти (Jantos M., 2016
26). Впрочем, в съвременната епоха автономността 
е нееднозначно понятие и затова различни практики
по подход към пациента са необходими (Engelhardt 
HT Jr., 2001 18). Автономията на пациента не бива
да получава автоматичен приоритет пред други
етични ценности, а трябва да се постигне баланас
между желанията на пациента и изискванията на
неговото обкръжение (Lepping P et al., 2016 30).
В този аспект, биоетиката предлага връзка между
целите на нормативната етика и рационално
обоснованите морални решения в полза на
пациента (Žitinski M., 2012 53). От което следва,
че е допустимо психиатърът да фалшифицира
диагноза или документ като помощ за пациента, ако 
иначе последиците са лоши, но в дългосрочен план
трябва да се внимава да не ерозира общественото
доверие към психиатрията (Helgesson G, Lynöe
N., 2008 24), защото решението да се направи
изключение от правилата за лечение при психично
болни има няколко контекста, включително и
патерналистично поведение, целящо протекция и
загриженост за пациента (Howe E., 2014 25).

Отговорност за пациента или отговорност
пред пациента – това е понастоящем етическият
диспут в психиатрията (McMillan RC., 1995 24).

И така, като цяло, идеята за преодоляване
на патернализма в психиатричното дело е добра
и е в тон с общата тенденция към хуманизиране
на човешкото общество и укрепване на 
нравствеността в междучовешките отношения – 
поне като пожелание. От друга страна, разумно
звучат съмненията за приложимостта на тези
етични принципи – винаги и при всички. Което
се определя от изначалния дефицит в умението на

психиатричния пациент адекватно да оцени своите 
потребности и способите за защита на интересите 
си. Такава е принципната разлика на психиатричния
проблем в сравнение с проблеми в областта на
ортопедията или оториноларингологията. И 
тази разлика отколе придава неотстранимата 
специфика на психиатричната среда, и на повечето
психиатрични интервенции. Когнитивните увреди 
на психчно болните при вземане на решение 
означават, че информираното съгласие не винаги
е рационално съгласие (Merz JF, Fischhoff  B., 1990 
35). Следователно, компетентността на пациента да 
взема медицински решения не е необходимо, нито 
достатъчно условие за моралната приемливост да 
се отхвърли несъгласието му за лечение (Culver 
CM, Gert B., 1990 13).

Временното ограничаване на личната 
свобода на психиатричния пациент е способ 
за постигане на съдействие към медицинските 
процедури – за да се възстанови способността на 
пациента да получи след време свобода и независим
избор на решения (Chirita AL., 1999 9). Ето защо,
има нарастващ дебат за въвеждане на „съчувстваща 
намеса” като стандарт на психиатричната 
грижа вместо самоцелната позиция на спазване
автономността на леуващите се (Verkerk M., 1999 
47). И много истина има в тезата, че етическият 
фундамент на патернализма всъщност е ползата 
за пациента и стремежът за неговата защита 
(McLachlan AJ, Mulder RT., 1999 33).

Което означава, че решението за такава 
„съчувстваща намеса” в полза на пациента трябва да 
се вземе от психиатъра, осъзнал своята отговорност, 
и намесата следва да се проведе внимателно и 
според съвестта на лекаря. Разчитащ на своя 
опит, интуиция и морал. В тази деликатна област
трудно можем да очакваме всеобхватни правилни 
канони. И вместо в непродуктивно бездействие 
или по формални доводи – в страхлива абдикация 
спрямо основната нравствена повеля пред всеки 
лечител – откак медицината съществува, следва да 
поемем бремето на трудно решение. Да помагаме 
на пациента означава да бъдем понякога негови 
съдници или съюзници – когато, както и колкото 
здравият разум, доброто сърце и будната съвест ни 
подскажат! 
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Франц Ксавиер Месершмит – от трагичното до възвишеното
Никола Марков 
Пловдив

 Представено е кратко описание на живота и творчеството на Франц Ксавиер Месершмит – не особено 
известен, но впечатляващ австрийски скулптор с отчетливи странности в поведение и художествена визия, 
неописан в диагностичен план, но с несъмнено абнормна душевност и с кратък, нещастен живот. Ала творбите 
му остават – странни и поразителни, въздействащи и болезнени – какъвто е бил животът на техния автор – 
белязан с трагичност и възвишеност. 

Българско списание за психиатрия. 2016: 1(4): 284 -287
Ключови думиу :Франц Ксавие Месершмит, искуство, психично разстройство.

Franz Xaver Messerschmidt – from tragedy to sublimity
Nikola Markov 
Plovdiv

A brief description of life and works of Franz Xaver Messerschmidt is presented – not widely known, but brilliant 
Austrian sculptor with marked peculiarities in behaviour and artistic vision, unexplained in the sense of diagnosis, but 
with undoubtedly abnormal mentality and brief and unhappy life. But his works remain – strange and amazing, infl uential 
and painful – as was their author’s life – marked by tragedy and sublimity.

Bulgarian Journal of Psychiatry. 2016, Vol 1(4): 284 - 287
Key wordsy : Franz Xaver Messerschmidt, art, psychiatric disorder.

Не, това не е създателят на култовия
немски самолет Месершмит от времето на Втората
световна война. Австрийският скулптор Франц
Месершмит може да е по-малко известен, но със
сигурност е значима фигура в световната култура. 
На 28.06.2005 г. Лувърът се сдобива с негов
бюст, наречен  „Недоволният мъж“, на стойност

5 милиона долара. Стойността е десет пъти над 
първоначално очакваната на търга на Сотби. 
Специалистите смятат, че причина за рекордната 
цена е, че бюстовете от късния период на автора, 
когато те са повлияни от напредващата параноя 
и зачестилите халюцинации, твърде рядко се 
предлагат за продажба.
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Роден е на 06.02.1736 г. в малък немски град
в района на област  Швабия. Израства в Мюнхен
в дома на чичо си, скулптора Йохан Щрауб, който
става първият му учител и ментор. По-късно
прекарва две години в Грац, в работилницата на
другия си чичо – скулпторът Филип Щрауб. В
края на 1755 г., на 19 годишна възраст, постъпва в
Академията за изящни изкуства във Виена. След
завършването започва работа в императорския двор, 
където създава първите си известни произведения
– бронзови бюстове на императорската двойка и
барелефи на наследника на короната и съпругата
му. С тези творби Месершмит се присъединява
към късния барок – изкуството на изисканото 
представяне.

   Автопортрет, 1780 год.

 Кайзер Франц Първи

Бароковият период в творчеството приключва
през 1769 г. Следват творби в нео-класически 
стил, в които прилага опита си придобит през
1765 г. по време на пребиваване в Рим. Една от
тези творби, повлияна от римските склуптури,
е на неговия приятел и известен лекар по онова
време Франц Антон Месмер. Той му възлага и
направата на фонтан в неговия двор във Виена.
Това е същият Месмер, който прилага едно от
най-необичайните и спорни лечения в историята
на психиатрията. Представяйки идеята си за
„животински магнетизъм“, по-късно наречена
хипнотизъм, той теоретизира, че психичните
заболявания са причинени от сблъсъка на магнитни 
полета, които могат да бъдат реконструирани. През
1770 г. пациентите на Месмер са приемали висока
доза желязо, а той с магнити в ръце се е опитвал да
го преведе през тялото. С усет към драматичното
(пурпурни одежди ) и повлияване на истеричната
слепота, той очарова висшите слоеве на парижкото
общество. В крайна сметка Кралска комисия, в
която участва и посланикът на САЩ Бенджамин

Франклин, развенчава претенциите на Месмер.
Все пак, полагат се основите на практиката на 
хипнозата. Именно чрез Месмер Месершмит влиза 
в отношения с масонството, розенкройцерството 
и тайни секти, имащи претенции че разговарят с 
духове и имат достъп до тайните на Вселената. От 
тук – и интересът на твореца към древния Египет. 
В египетското изкуство Месершмит открива 
тайните на пропорциите. Приблизително по 
същото време 1770 – 1772 г. Месершмит започва да 
работи върху своите „характерови глави“ . За тях 
Ернст Крис твърди, че са свързани с параноидни 
идеи и халюцинации, от които авторът започва да 
страда в началото на седемдесетте години. Ернст 
Крис е австрийски психоаналитик и историк
на изкуството. По молба на Фройд редактира 
списание „Имаго“.  В него той публикува първото 
си психоаналитично изследване Ein geisteskranker 
Bildhauer  ( Душевноболния скулптор ) на Франц 
Ксавиер Месершмит. Скулпторът е живял в 
целомъдрие. Според Крис, устните са символ на 
сексуалността, а устните в повечето творби на 
Месершмит са тънки, слепени, неизразителни, 
което може да бъде тълкувано като опит за отказ от 
сексуалност. Сексуалността обаче настига автора 
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в кошмар във фантастична форма. Изкривените,
изродени лица отразяват нерешения конфликт
между идентификация и Его.

Психичната болест на артиста остава
недиагностицирана, но е несъмнена. Съобщава се,
че е страдал и от недиагностицирана Болест на Крон
( Берил Крон описва болестта за първи път през 1932
г.). Поведението му влиза в противоречие с неговата
среда. От водещ професор в Академията през 1769
г., през 1774 г. той е отстранен от преподаване и
изгонен. В писмо до императрицата го определят
като личност с „объркване в главата“. Месершмит
се отегля в Пресбург, днешна Братислава. Живее
сам и в безбрачие. Цялото му обзавеждане се
състои от една спалня, флейта, тютюн за лула и
една италианска книга за човешките пропорции.

През последните години от живота
си се отдава изцяло на своите знакови глави.
Хипотетично се твърди, че се е опитвал да се

справи с болезнеността и дискомфорта на Болестта 
на Крон, гримасирайки пред огледалото, а след това 
е претворявал физиономиите в мрамор и бронз. 
Няма друг артист, който да е работил по този начин. 
Можем ли да наречем това арттерапия? Създал е 
64 гримаси на човешкото лице, използвайки себе 
си като модел. Пред немския книжар Кристоф 
Фридрих Николай, водеща фигура на Немското 
просвещение, Месершмит споделя, че древен дух го 
е посещавал нощем и го е подлагал на унизителни 
мъчения. Едни от най-известните глави са 
очевидно вдъхновени от „тези срещи“. Скулпторът 
е вярвал, че чрез този всепоглъщащ проект създава 
определена научна, базирана на нумерологията 
система, която да помогне и на други с подобни 
преживявания. 

Месершмит умира в самота от пневмония в 
Братислава през 1783 г. на 47 годишна възраст.

Нека опитаме да опишем една от
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характеровите глави на Месершмит: вратът е
дебел и набит. Позата е прегърбена и интровертна,
брадичката е отпусната на гърдите, загатва се тъмна
тайна и непочтени обстоятелства. За да проучи
тази глава добре, зрителят е принуден да коленичи,
внушава се чувство на срам. Интерпретациите
могат да бъдат безкрайни. Дали това не е добра
проективна методика за навлизане в тъмната страна

на човешката душа? Във всеки случай комбинацията
от реализъм с класическа стилизация в творбите 
на Франц Месершмит граничи с гениалността. С 
характеровите си глави авторът сякаш се надсмива 
на медицинските и философски опити да бъде
разбран. Разумът се стопява в алхимичната пещ и 
се ражда фениксът на лудостта.
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Арипипразол при шизофрения
Лъчезар Хранов
УМБАЛН „Св. Наум“, София; Катедра психиатрия и медицинска психология, МФ, МУ, София

Психофармакологичните подходи съставят сърцевината на контрола върху шизофренията, макар
че това не е една болест с единна етиопатогенеза и че при засегнатите индивиди се откриват структурни 
промени на главния мозък още преди клиничната изява на симптоми, като тези изменения прогресират в хода
на болестта. Лечението на шизофрения с антипсихотици не само омекотява значимо грубите поведенски 
отклонения и общата симптомна тежест, намалява общо повишената смъртност, но дори забавя значимо 
и може би в поне някои случаи прекъсва прогресиращата загуба на сиво мозъчно вещество при тези пациенти. 
Независимо от тези резултати, общият ефект от този подход остава непълноценен, с неповлияване на 
съществени симптомни домени, разнообразни нежелани лекарствени реакции и ниско придържане към лечение. 
Въвеждането на мeдикаменти с неизползвани дотогава фармакологични механизми на действие винаги буди
надежди и изисква внимателен оглед и задълбочено осмисляне. Настоящият обзор коментира предимствата 
и недостатъците на арипипразол при лечение на шизофрения чрез последователен обстоен оглед на основни 
клинични проучвания върху медикамента.Той докосва фармакокинетиката и фармакодинамиката на лекарството 
и фиксира вниманието върху клиничната му ефективност в различни етапи на болестта и при разнообразни 
изпъкващи психопатологични синдроми. Специално внимание е отделено на противорецедивната стойност на 
арипипразол, както и на влиянието му върху придържането към лечение. Обсъждат се най-честите и важни 
нежелани лекарствени реакции и липсата на връзка между тях и прилаганата доза. Представеният в обзора 
обширен емпиричен материал позволява заключението, че прилагането на арипипразол в клиничната практика 
може да е важен принос към съвременното лечение на тази тежка пожизнена болест поради съхраняваща се 
във времето на прилагане комбинация от значителна ефективност и благоприятен профил на поносимост и 
безопасност.
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Aripiprazole in schizophrenia
Luchezar Hranov
University Hospital in Neurology and Psychiatry “Sveti Naum”, Sofi a
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University, Sofi a

Psychopharmacologic agents form the core of control over schizophrenia though it is not a monolith entity 
having a unitary etiology/pathogenesis and in spite of the fact that subtle structural brain abnormalities are found long 
before the clinical onset of symptoms and tend to progress over time. Antipsychotic treatment not only attenuates the crude 
behavioural deviations and the general symptomatic burden, decreases the generally high general mortality but even 
signifi cantly curbs and possibly completely halts the progressive loss of brain gray matter. These results notwithstanding, 
the summary eff ectiveness of such approaches remains wanting, with lack of benefi t in important symptom domains,
various adverse drug reactions and unsatisfactory treatment adherence. The introduction into clinical practice of drugs 
having pharmacological mechanisms not used till the moment is always associated with new hopes and requires a careful 
scrutiny and in-depth understanding. 
The review focuses upon the major benefi ts and the limitations of aripiprazole use in schizophrenia through a 
methodological survey of infl uential clinical studies and meta-analyses. After a cursory glance to the clinically relevant 
pharmacokinetic and pharmacodynamics properties of the drug, the emphasis falls over the clinical effi  cacy in diff erent 
stages of the disorder and on various salient psychopathological syndromes. Anti-relapse eff ectiveness and impact on 
treatment adherence receive a special consideration. The most common and most important adverse drug reactions are 
discussed, also in view of their association with doses applied.The presented extensive empirical material is in support 
of the conclusion that aripiprazole use in clinical practice may prove to be a signifi cant contribution to the due to the 
sustained combination of clinical eff ectiveness with benefi cial tolerability/safety profi le.
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Шизофренията е тежко, протичащо през целия
живот и много често водещо до инвалидизиране
мозъчно заболяване с преобладаваща 
психопатологична симптоматика и глобална
пожизнена болестност от 0,18% до 1,16% (McGrath
et al. 55) и 0,3% - 0,7% според DSM-5 4. Всъщност,
това не е една болест с единна етиопатогенеза,
но клиничният ход на подлежащите процеси
има общи характеристики и поне засега може да
се определя не количествено, а качествено – на
базата на стадии (търсят се маркери за стабилност
или за прогресиране) (Tаndon et al. 72). Все още
остава непълноценно изяснено дали в основата
на шизофренията има патология на мозъчното
развитие или е налице мозъчна дегенерация. Неясно
остава и дали научните основания за групирането
ведно на психотични състояния и картини на
дълготрайно общо нарушено функциониране без
психоза са основателни и достатъчни.

Така или иначе, при генетично предразполо-
жените (високорискови) групи са налице дискретни
структурни промени в главния мозък, като при
такива пациенти с психотични симптоми двата
префронтални и двата темпорални дяла на мозъка
са значимо по-малки, отколкото при индивидите
от същата група без психотични прояви (Edinburgh
High Risk Study – Johnstone et al. 31). По време на
първия разгърнат психотичен епизод се откриват
данни за вече налична значима увреда, т. е. твърде
вероятно болестта е започнала много години по-
рано и всъщност измененията на ЯМР са сходни
с тези при множествени епизоди. През първата
година от хода на болестта се регистрира редукция
на сивото мозъчно вещество с 2,9% (обща редукция
4% при хронична шизофрения) (Wright et al. 82; Cahn 
et al. 12); намалява и обемът на хипокампа (Pantelis
et al. 60). Вече е доказано, че тези ранни промени
корелират значимо с клиничния и функционален
изход след 5 години (Cahn et al. 13).

Противоречивите данни по отношение на
“продължителността на нелекувана психоза” дават 
по-голяма яснота, ако се приеме, че значение има
времето прекарано “в симптоми”, а не “в лечение”
(Bangalore et al. 7; Boonstra et al. 9). Относителният 
дял на симптоматичните периоди през първите две
години от изявата на болестта предсказва най-добре
бъдещите прояви и степента на инвалидизация
(Harrison et al. 28).

Смъртността при пациенти с шизофрения
е 2 – 3 пъти по-висока, отколкото е в общата
популация, като 2/3 от смъртните случаи са от
“естествена смърт поради соматични заболявания”
(Auquier et al. 6). Съответно, мъжете с шизофрения
живеят 19 години по-малко, а жените – 16 години
по-малко от хората без шизофрения (Laursen 42). 
Болестите, водещи до тези последици са ССЗ,
диабет и рак, като те не са по-чести при пациентите

с шизофрения, но смъртността от тях е по-голяма 
(Laursen 42). Смъртността от естествени причини 
при пациенти с шизофрения остава по-голяма и
при съпоставяне както с  БАР, така и с депресия, 
докато за суицид важи обратното (Laursen et al. 41; 
Bushe et al. 11).

 СЪВРЕМЕННА АНТИПСИХОТИЧНА
ТЕРАПИЯ

 Обобщените данни от 320 проучвания, 
публикувани през периода 1895 – 1992 г. при участие 
на общо 51800 пациента с шизофрения сочат 
(Hegarty et al. 29), че нарастването на благоприятно
повлияване след въвеждането на невролептиците 
в практиката е с огромна статистическа значимост 
(р<0,00001), но независимо от наличието на редица 
високоефективни антипсихотици, такъв резултат 
се постига при не повече от половината болни 
(Harrison et al. 28). Обаче, важно е да се помни, 
че покрай другите свои несъмнено доказани
благоприятни действия, антипсихотиците забавят 
значимо или дори прекъсват прогресиращата загуба 
на сиво мозъчно вещество в хода на шизофрения 
(Lieberman et al. 50) и че антипсихотичното лечение
редуцира високата смъртност, регистрирана при 
нелекуваните пациенти (Bushe et al. 11). 

С времето и с промените в условията на 
ежедневния живот се изменят динамично и целите на 
антипсихотичната терапия: 1960-1980 – контрол на 
позитивните симптоми; 1980-1990 – продължително 
лечение, внимание върху негативните симптоми 
и постепенно: върху невропсихологичния 
дефицит); от 2000 – качество на живота; 2000-
2005 – разпознаване на ранните прояви на
психозите и скъсяване на продължителността на 
нелекувана психоза; от 2010 насам – пълноценно
възстановяване и функциониране: симптомна 
ремисия + функционална ремисия (поне 2 год.) 
(Faerden et al. 23). Това постепенно изместване 
на фокуса на особено внимание е свързано с
нарастващи по обем и сложност изисквания пред 
академичните среди, пред клиницистите и пред 
фармацевтичната индустрия. 

Въвеждането на т.нар. „атипични 
антипсихо-тици“ (ААП) с техния подчертано 
редуциран потенциал да индуцират 
екстрапирамидни симптоми / синдроми и с (макар и 
не изцяло потвърдената в клинични условия) тяхна
ефективност върху негативните и депресивните 
симптоми при психози бе посрещнато с много 
нови надежди за по-пълноценно и дълбоко 
повлияване на пациентите с психотични състояния. 
Всички първоначално налични (всъщност, вече 
от десетилетия насам) атипични антипсихотици 
повлияват изключително невротрансмисията в
допаминергичните и серотонинергичните мозъчни 
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вериги чрез антагонизъм на допаминовите  D2
и серотониновите 5-HT2A рецептори и / или
частичен агонизъм на 5HT1A рецепторите. Някои 
изследователи подчертават и потенциалната
значимост на скоростта на дисоцииране на тези
антагонисти от допаминовия рецептор (Potkin et al.
63). 

АРИПИПРАЗОЛ:  ОБЩИ ДАННИ

Последната утвърждаваща се група
антипсихотични медикаменти – частичните
агонисти на D2 – има уникален, парадигматично
различаващ я от предходните лекарства
фармакологичен механизъм (Shapiro et al. 66).
Първият регистриран сред тях – aripiprazole – 
проявява типичен антагонизъм към D2 рецепторите
в мезолимбичния път, но притежава и уникален
частичен агонизъм към D2 рецепторите в
мезокортикалния път (Burris et al. 10). Той действа 
като частичен агонист на пресинаптичните
допаминови авторецептори и същевременно – като
антагонист на постсинаптичните D2 рецептори,
спрямо които като че ли има по-висока вътрешна
активност (Ozdemir et al. 59; Tadori et al. 71). Такъв
профил осигурява функционален антагонизъм при
хипердопаминергични състояния и функционален
агонизъм при хиподопаминергични състояния,
т.е. дали медикаментът ще действа като агонист
или антагонист зависи предимно от средата in
situ. И нещо повече, докато повечето ААП се
свързват главно с екстрастриаталните рецептори,
то ариипипразол изявява високи нива на свързване
из целия главен мозък. 

Някои важни за клинициста фармако-
кинетични свойства на арипипразол са следните: 
върховата концентрация се достига за 3 до 5
часа, а стабилно състояние – след 2 седмици.
Полуживотът е по-дълъг, отколкото на другите
ААП: 48 – 75 ч., а на основният активен метаболит
дехидроарипипразол (40%) е 94 ч. (Levine et al.
45). Плазмената концентрация и разпределението
са по-високи у жени – съотв., 30% и 40%, но не
се налага адаптиране на дозата (DeLeon et al. 17;
Kinghorn, McEvoy 39). Дозата не се адаптира и 
при чернодробна или бъбречна недостатъчност
(Mallikaarjun et al. 53). Тъй като арипипразол се
метаболизира от цитохромоксидазите CYP2D6 
и CYP3A4, то успоредното прилагане на техни
инхи  битори (напр. пароксетин, флуоксетин)
увеличава, а на индуктори (напр. карбамазепин)
намалява плазменото му ниво. При преминаване
от друг антипсихотик към арипипразол, дозата
на предходния медикамент следва да се запази до
достигане на 15 мг/дн арипипразол и задържане на
тази комбинация за още 1 – 3 дни, а постепенната
редукция / отменяне на предходния антипсихотик

трябва да се предприеме едва тогава (Aitchison et 
al. 3).

АРИПИПРАЗОЛ:  КЛИНИЧНА 
ЕФЕКТИВНОСТ

Клиничната ефективност на арипи-
празол е проучена в редица изпитвания. Например, 
едно 4-седмично двойно сляпо контролирано с 
плацебо изпитване (РДСКИ) върху 414 пациента 
с шизофрения / шизоафективно разстройство 
сравнява 15 и 30 мг арипипразол с плацебо при 
използване на 10 мг/дн халоперидол като активен 
контрол (Kane et al. 33). В сравнение с плацебо 
и трите групи, приемащи активен медикамент, 
показват статистически значими подобрения по 
общата и позитивната субскала на PANSS (Скала
за измерване на позитивен и негативен синдром 
на шизофрения) и на общата симптомна тежест по  
CGI – Скала за общи клинични впечатления (по 
p<=0,05), а арипипразол 15 мг/дн и халоперидол 
10 мг/дн подобряват значимо и оценката по 
негативната субскала на PANSS. Общото
подобрение се регистрира още от края на Седмица 
2 и става по-изразено на арипипразол, отколкото на 
халоперидол от Седмица 4 нататък.

В друго 4-седмично РДСКИ (Potkin et al. 63) 
404 пациента са рандомизирано разпределени на
фиксирани дози от 20 или 30 мг/дн арипипразол, 
6 мг/дн рисперидон или плацебо. Още в края 
на Седмица 1 трите групи на антипсихотично 
лечение показват значимо по-висока ефективност 
от плацебо и тази разлика се съхранява до края 
на изпитването, като според общата оценка по
PANSS и по отделните й субскали, подобрението 
на арипипразол е значимо по-добро, отколкото на 
рисперидон. 10% от всички рекрутирани пациента 
прекратяват приема на медикация преждевременно 
поради липса на клинично повлияване (най-много
на плацебо и в сходни пропорции сред останалите
три групи). Според авторите, резултатите показват, 
че един допамин-серотонинов стабилизатор може 
да предизвика клинично значимо и дълготрайно 
подобрение в симптоматиката на шизофрения.

В едно отворено 26-седмично проучване 
(Kerwin 38) 268 пациента с шизофрения, при които е
констатирана недостатъчна ефективност или ниска 
поносимост към прилаганото антипсихотично 
лечение са прехвърлени към арипипразол или към 
„стандартно лечение” (оланзапин, рисперидон или 
куетиапин по преценка на лекаря). Прилагането 
на арипипразол показва значимо по-висока 
ефективност от стандартното лечение през целия 
ход на проучването – вкл. по измеренията за общо 
подобрение и за качество на живот. Значимо повече 
пациенти на арипипразол, отколкото на стандартно 
лечение оценяват приеманата медикация като 
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„много по-добра” в сравнение с предходното си
лечение (P((  < 0,001 на Седмица 26). Времето до
прекратяване на приема и честотата на този индекс
са сходни за двете проучвани групи. 

Дългосрочната ефективност и поно-
симост на 30 мг/дн арипипразол в сравнение с 10
мг/дн халоперидол е изследвана в две 52-седмични
проучвания със сходен дизайн, които са предвидени 
проспективно за сборен анализ. В него са 
включени 1294 пациента с обостряне на хронична
шизофрения, които преди това са се повлиявали от
прилаганите антипсихотици (Kasper et al. 2003).
Арипипразол показва или сравнима, или по-
добра дългосрочна ефективност от халоперидол 
по всички симптомни индекси, вкл. значимо по-
голямо подобрение и на негативната субскала на
PANSS, и на общата оценка по MADRS (p<0,05).
Преждевременното прекратяване на лечението 
по каквато и да било причина е значимо по-
дълго на арипипразол, отколкото на халоперидол
(p=0,0001). По-голямата честота на повлияване и 
по-високият относителен дял  оставащи на лечение
пациенти биха могли потенциално да допринесат 
за намаляване на използването на ресурси в
здравеопазването (Launois et al. 41). 

АРИПИПРАЗОЛ: НЯКОИ КЛИНИЧНИ
ДЕТАЙЛИ 

Особен интерес за клинициста представлява
дали определен медикамент има селективно
действие върху конкретни симптоми / синдроми в
рамките на шизофрения. В този аспект, арипипразол 
също е използван при подобни търсения. Например,
бързото овладяване на възбудата има съществено
значениие за лечението на остро болни пациенти
с шизофрения. Едно петдневно РДСИ (Kinon
et al. 40) сравнява повлияването на възбуда при
хоспитализирани пациенти, приемащи орално
оланзапин (306 души, 20 мг/дн) или арипипразол
(298 души, 15 – 30 мг/дн). При нужда е прилаган 
и лоразепам до 4 мг/дн, но това не заменя
евентуалното увеличаване на дозата на изследваните
медикаменти. И двете групи на антипсихотик
показват сравнимо значително подобрение по
възбудната и позитивната компонента на PANSS
(р<0,001). По-голям относителен дял пациенти на
арипипразол получават лоразепам, но разликата с 
групата на оланзапин има статистическа значимост
само на Преглед 5 (41,2% спрямо 31,0%, р=0,033).

В комбинирания анализ на двете големи
и значими дългосрочни проучвания CATIE и
EUFEST високото ниво враждебност изпъква
като особено важен фактор за непридържане към
антипсихотично лечение (p<0,0002) (Czobor et al.
16). Ефектът на арипипразол върху враждебността
е оценен чрез post hoc анализ на PANSS при

1476 пациента с шизофрения/шизоафективно 
разстройство, участвали в 5 краткосрочни РДСКИ, 
сравняващи този медикамент с плацебо (Volavka
et al. 77). Три от тези изпитвания включват и 
сравнение с халоперидол. Анализирана  е оценката
за враждебност по PANSS през първите 4 седмици. 
Арипипразол се оказва по-ефективен от плацебо и 
сравним с халоперидол за редукция на враждебност. 

Когнитивните нарушения са сърцевинна 
характеристика на шизофренията. В едно РДСИ 
169 пациента с шизофрения/шизоафективно раз-
стройство са разпределени на случаен принцип 
на арипипразол или оланзапин и са подложени 
на проверка с батарея неврокогнитивни тестове в 
началото и на Седмици 8 и 26 (Kern et al. 37Rationale). 

Анализът на основните компоненти дава 
три фактора: общо когнитивно функциониране, 
екзекутивно функциониране и вербално заучаване. 
И двете групи подобряват сравнимо общото си 
когнитивно функциониране и това подобрение 
остава относително стабилно до края на 
26-седмичния период на лечение. Екзекутивните
функции не показват подобрение при някоя от 
групите. Вербалното заучаване се подобрява 
значимо повече на арипипразол още от Седмица 
8. Устойчивостта на вниманието е анализирана 
отделно и разлика между групите по този параметър 
не е регистрирана.

АРИПИПРАЗОЛ И РЕЦИДИВНОСТ ПРИ 
ШИЗОФРЕНИЯ

Може би най-отдавнашната нереализирана 
мечта на клиницистите в областта на шизофренията 
е да постигнат сигурно и трайно благоприятно 
изменение на естествения ход на болестта. 

Шизофренията е заболяване, прогресиращо
на пристъпи или непрекъснато и характеризиращо 
се с множество психотични рецидиви. Рискът от 
психотичен рецидив остава трайно висок (Robinson 
et al. 64; Schennach et al. 65; Caseiro et al. 14; Leucht et al.
44). Често рецидивиращият “невротоксичен” ход на 
боледуване се дължи на активация на микроглията 
и повишаване на провъзпалителните цитокини в 
главния мозък (Beumer et al. 8) и измененията в него 
често се задълбочават с всеки следващ болестен 
епизод (Lieberman et al. 47). Болестта ускорява 
прогресията си след всеки следващ рецидив 
(Wiersma et al. 80; Emsley et al. 21), като заедно с това 
със всяко следващо обостряне повлияването от
медикаменти намалява (Emsley et al. 22; Emsley et al.
20). С всеки следващ рецидив времето до ремисия
се удължава съответно, със средно 4 седмици след 
първия, 7 седмици след втория и 24 седмици след 
третия (Lieberman et al. 46).

Многократно е показано, че най-
мощен предиктор за рецидив е прекъсването 
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на антипсихотичната терапия (Wiersma et al. 80;
Robinson et al. 64; Subotnik et al. 70). Дори малки
пропуски в приема увеличават риска от рецидив
(Weiden et al. 79). След прекъсване на лечението
дори и след един-единствен психотичен епизод,
честотата на рецидиви се запазва трайно много
висока. За съжаление, и през XXI век едва около
40% от пациентите получават стабилно лечение
(Wang et al. 78), а 20-30% от тези, които се лекуват,
не се повлияват от антипсихотици (Farooq et al. 24). 

15 мг/дн арипипразол се оказва ефективно 
и добре понасяно лечение за предотвратяване
на рецидив при пациенти с хронична стабилна
шизофрения. 310 такива пациенти са рандомизирани
в 26-седмично РДСКИ или на тази фиксирана доза,
или на плацебо (Pigott et al. 62). Времето до рецидив 
след рандомизацията е значимо по-продължително
на арипипразол, отколкото на плацебо (p<0,001). 
57% от пациентите на плацебо и 34% от пациентите
на арипипразол рецидивират и така относителният
риск за рецидив на арипипразол е 0,59 (p<0,001).
Арипипразол съхранява значимо по-добрата си
ефективност спрямо плацебо по позитивната
субскала на PANSS и според общото подобрение
по CGI (p<=0,01).

Арипипразол е прилаган като добавъчно
средство за лечение при непълноценно повлияни
от други атипични антипсихотици пациенти с
шизофрения / шизоафективно разстройство. Така,
323 пациента, лекувани с 4 - 8 мг/дн рисперидон
(n=177) или 400 - 800 мг/дн куетиапин (n=146)
преминават на произволен принцип към добавяне
или на 2-15 мг/дн арипипразол (n=168), или на
плацебо (n=155) за период от 16 седмици (Kane
et al. 34). Проучването завършват по близо 70%
от пациентите и в двете групи. Добавянето
на арипипразол не довежда до допълнително 
подобрение на психопатологичната симптоматика,
но е общо взето безопасно и се понася добре.
То причинява сходно изменение с прилагането
на плацебо според общата оценка по PANSS
(арипипразол: –8,8 т., плацебо: –8,9 т.; р=0,942).
Средните изменения на оценките по скалите
за ЕПС / акатизия не показват междугрупови
разлики.  Добавянето на арипипразол предизвиква
статистически значимо намаляване на
пролактинемията в сравнение с плацебо (р<0,001)
в групата на рисперидон, но не и на куетиапин
(р=0,104). 

Устойчивата на лечение шизофрения пред-
ставлява голямо терапевтично предизвикателство за
клинициста. 300 пациента с доказана терапевтична
резистентност са разпределени на произволен
принцип на 15-30 ммг/дн арипипразол или 8-64 
мг/дн перфеназин за период от 4 до 6 седмици в 
двойно сляп дизайн след въвеждащ открит период
на прием на оланзапин или рисперидон за същия 

срок, по време на който не са постигнали дори 20% 
подобрение според общата оценка по PANSS (Article 
Abstract Kane et al. 35). След 6 седмици се повлияват 
(намаляване на тази оценка с поне 30%) 27% от 
приемащите арипипразол и 25% от приемащите 
перфеназин пациенти. Повече пациенти от 
групата на перфеназин показват влошаване на 
ЕПС и повишаване на хиперпролактинемията 
(57,7% спрямо 4,4%; p<0,001). Клинично значимо 
подобрение в качеството на живот (поне 20% 
повишаване на оценката по съответната скала 
– QLS) е регистрирано при 36% от пациентите 
на арипипразол и при 21% от пациентите на 
перфеназин (p=0,052). 

При 62 пациента с шизофрения,
неповлияни задоволително от клозапин, се
добавя или арипипразол в доза 5-30 мг/дн, или
плацебо за срок от 8 седмици (Chang et al. 15). Не
е регистрирана значима междугрупова разлика 
както в общата оценка по Кратката психиатрична 
оценъчна скала (Article Abstract BPRS), така и в
оценката за позитивни симптоми, но подобрението 
на негативните симптоми е значимо по-голямо
на арипипразол, отколкото на плацебо – както
оценено по негативната субскала на BPRS, така и
според селективната Скала за оценка на негативна 
симптоматика (SANS). Нивата на пролактин и 
триглицериди са значимо по-ниски в групата 
на арипипразол, а междугрупови разлики при 
други нежелани лекарствени реакции (вкл. ЕПС и 
хипергликемия) не са констатирани. 

ПРИДЪРЖАНЕ КЪМ АНТИПСИХОТИЧНА 
ФАРМАКОТЕРАПИЯ

Придържането към фармакотерапията има 
съществено влияние върху ефективността й, а 
непридържането (дори съвсем закратко) увеличава
рязко риска от хоспитализация (Weiden et al. 79), 
от суицид, злоупотреба с ПАВ, насилие, арести, 
виктимизиране и други нежелани събития при 
шизофрения (Ascher-Svanum et al. 5). Въвеждането 
на ААП бе свързано с очакване за подобрено 
съдействие на медикаментозното лечение 
поради редуциране на нежеланите лекарствени
реакции, но въпреки това разликите са малки 
(Dolder et al. 18; Gilmer et al. 27; Valenstein et al. 74). 
И до днес подобреното съдействие остава значима 
неудовлетворена потребност при лечението на 
шизофрения. От 2588 пациента, 1507 (58,2%) 
получават прескрипции на антипсихотици през 
първите 30 дни след изписване и 1182 (45,7%) 
продължават първоначалната си медикация за 
повече от 30 дни (Tiihonen et al. 73), а не бива да
се забравя, че пациентите с пръв шизофренен 
епизод, които прекратяват антипсихотичната 
фармакотерапия, увеличават риска си за рецидив 
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най-малко пет пъти (Robinson et al. 64). Общо
взето, около 50% от терапевтично повлияните
пациенти с шизофрения прекъсват рано приема на 
антипсихотик (Perkins 61; Velligan et al. 75, 76; Acosta
et al. 2). Едва 45% от пациентите с пръв шизофренен
епизод продължават да приемат Приемът на
орални антипсихотици са прекратили след 12
месеца 42% от пациентите с пръв шизофренен
епизод в проучването EUFEST (Kahn et al. 32), а
след 18 месеца – 74% от пациентите с хронична
шизофрения в проучването CATIE (Lieberman et al.
49). Показано е, че частичното непридържане към
лечението само по себе си увеличава вероятността
за пълното му прекратяване (Lindenmayer et al. 51).

Огледът на амбулаторната и болнична база
данни на Холандия (N = 865000) открива в нея
603 пациента с шизофрения, 204 от които (33%)
са прекъснали лечението си за поне 30 дни, като
суицидността при придържане / непридържане е
съотв. 20,0% : 72,1% (Herings, Erkens 30)!

АРИПИПРАЗОЛ И НЕЖЕЛАНИ ЛЕ-
КАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ ПО ВРЕМЕ НА
ПРИЛАГАНЕТО МУ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА
ШИЗОФРЕНИЯ:

Всеки лекар, прилагащ антипсихотици
при шизофрения, е разбрал отрано, че дистресът,
причиняван от упорити нежелани лекарствени
реакции (или дори само страхът от такива) често
е много важен фактор за непридъжане към лечение
(Velligan et al. 76). Лекарствените действия, които са 
„странични“ спрямо търсения лечебен ефект, могат
да доведат не само до нарушено съдействие на
лечението, но и до дългосрочни рискове за здравето
(Potkin et al. 63). Макар че в сравненията с плацебо 
атипичните антипсихотици  повлияват повече или
по-малко благоприятно позитивните и негативните
симптоми на шизофрения, те причиняват и
разнообразни нежелани лекарствени реакции: 
хиперпролактинемия, напълняване, увеличаване на
риска за захарен диабет, удължаване на камерната
сърдечна реполяризация (засега верифицирано
чрез удължаването на коригирания QT интервал в
ЕКГ). Лечението с арипипразол също не е лишено
от неприятни и дори вредни ефекти, но амплитудата
и интензивността им изглеждат твърде „скромни“.
Например, при съпоставки с плацебо редица
проучвания не регистрират значимо повишаване на 
ЕПС и на пролактинемията (Kane et al. 33; Pigott et al.
62); телесното тегло показва незначително покачване
(Kane et al. 33) или не се променя (Kasper et al. 2003);
QTc не се удължава (Kane et al. 33; Pigott et al. 62); не
се наблюдава и изразено седиране / сомнолентност
(Pigott et al. 2003; Kasper et al. 36). Съпоставянето
спрямо халоперидол изявява значимо по-редки
ЕПС (Kasper et al. 36: два пъти по-малко засегнати 

пациенти и съответно – два пъти по-рядко прилагане 
на коригираща фармакотерапия; p<0,001); ниска 
честота на сомнолентност; слабо напълняване при 
нисък индекс на телесна маса (ИТМ) и отслабване
при висок ИТМ; скъсяване на QTc.

Едно особено старателно проведено и 
детайлно анализирано проучване сравнява  101 
пациента на 20 мг/дн арипипразол със 100 на 30
мг/дн арипипразол, 99 на 6 мг/дн рисперидон и
103 – на плацебо (Potkin et al. 63). То предоставя 
следните данни: при пациентите на арипипразол 
нежеланите лекарствени реакции главоболие, 
гадене, повръщане, инсомния и сомнолентност се 
явяват предимно през първата седмица на лечението 
и обичайно не надхвърлят продължителност от 
една седмица. За почти всички от тях (с възможно 
изключение сомнолентност) не се открива връзка 
с приеманата доза. Общата честота на ЕПС е 
сходна в групите на арипипразол и рисперидон 
(арипипразол 20 мг/дн – 20%, арипипразол 30 мг/
дн – 31% и рисперидон 6 мг/дн – 31%). В групата на
плацебо ЕПС са регистрирани при 20%. Дистония
/ мускулен хипертонус се открива при 14% от 
пациентите на рисперидон, 3% от тези на 20 мг/дн 
арипипразол, 1% в групата на 30 мг/дн арипипразол 
и 6% от пациентите на плацебо (р=0,03 спрямо 
рисперидон). Няма междугрупови разлики по 
отношение симптомите на паркинсонизъм и 
акатизия и използването на бензтропин при 
всички групи е с практически еднаква честота. 
Телесното тегло показва минимално средно 
нарастване в трите групи на активно лечение: 1,2
кг на 20 мг/дн арипипразол, 0,8 кг на 30 мг/дн 
арипипразол и 1,5 кг рисперидон. Тези разлики са 
статистически значими при сравнение с плацебо,  
при приема на което теглото спада с 0,3 кг до края
на проучването. Честотата на клинично значимо 
напълняване (с поне 7% спрямо изходното тегло) 
е статистически значимо по-висока спрямо 
плацебо (съотв., р=0,004; р=0,04; р=0,03). Нивата 
пролактин в серума намаляват при двете групи 
на арипипразол и нарастват в групата на плацебо 
(без статистически значима разлика). Рисперидон 
предизвиква значително (с 47,9 нг/мл) повишаване 
на пролактинемията (р<0,001). Липсват други 
клинично значими междугрупови разлики по
отношение всички други изследвани лабораторни 
параметри. QTc интервалът се изменя, както следва: 
с 0,97 милсек на 20 мг/дн арипипразол, с -2,35 
милсек на 30 мг/дн арипипразол, с 6,31 милсек на 6 
мг/дн рисперидон и с -2,18 милсек на плацебо. При 
никой от пациентите на арипипразол или плацебо 
не е регистрирано клинично значимо удължаване 
на QTc до/над 450 милсек и покачване с поне 10% 
спрямо изходната стойност, докато 3% от групата 
на рисперидон покриват тази дефиниция. В никоя 
от групите не се регистрират клинични разлики във 
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виталните показатели.
Ранните краткосрочни изпитвания са

подложени на мета-аналитична обработка, която
обхваща 5 четири-шестседмични РДСКИ с общо
1648 пациента (Stock et al. 68): 963 на 15-30 мг/дн 
арипипразол, 201 на 10 мг/дн халоперидол, 99 на 6 
мг/дн рисперидон и 285 на плацебо. Метаанализът
сочи, че арипипразол не предизвиква значима
промяна в ЕПС (халоперидол : плацебо – р<0,01),
а в сравнение другите два антипсихотика не води
до хиперпролактинемия, не удължава значимо QTс
интервала и причинява най-малко повишаване на
телесното тегло. Честотата на сомнолентност при
приемане на арипипразол в този метаанализ е равна 
на регистрираната при плацебо.

Няколко години по-късно е предложен 
анализ на ефективността и поносимостта на 
арипипразол (254 пациента), съпоставен в 
средносрочен план със „стандартна антипсихотична
терапия“ (прием на оланзапин, куетиапин или 
рисперидон) (254 пациента) в рандомизираното
натуралистично отворено 26-седмично проучване
STAR (Kerwin et al. 38). Резултатите сочат, че 
арипипразол показва значимо по-добра ефективност, 
отколкото стандартната терапия (р<0,001 по
Въпросника за преценка на изследователя, Скалата 
за общи клинични впечатления и Въпросника
за предпочитания на медикамент в края на
проучването). Честотата на един или повече
ЕПС (акатизия, дистония, паркинсонизъм и
„остатъчни прояви“) е по-висока сред пациентите,
приемащи арипипразол (съотв., 13,5% спрямо 
5,6%). Същевременно, по-голям относителен дял
пациенти на стандартно лечение изявяват по-често
клинично значимо увеличаване на телесното тегло 
(21,2% спрямо 7,3%), както и по-чести клинично
значими нараствания на концентрациите на общ 
холестерол, нископлътностни липопротеини,
триглицериди и пролактин в серума на гладно. В
обобщение, това проучване показва, че в сравнение
с най-често използваните атипични антипсихотици
арипипразол има дори по-изразена терапевтична 
ефективност при лечение на шизофрения, понася
се много добре и същевременно показва значими
предимства по отн. най-честите и сериозни 
метаболитни промени, изявяващи се в хода на
подобна фармакотерапия при този контингент
психиатрични пациенти.

АРИПИПРАЗОЛ И ИЗМЕНЕНИЯ НА
ТЕЛЕСНОТО ТЕГЛО

Промените в телесното тегло по време на
антипсихотична терапия са обект на насочено
внимание и на прицелни изследвания поради
дългосрочното им негативно влияние върху
общото здравно благополучие, свързаното с това

понижаване на качеството на живот и значимото 
нарастване на риска за развитие на сериозни 
метаболитни и сърдечносъдови заболявания. 
Например, в едно 26-седмично РДСКИ 317 пациента 
с остър и налагащ хоспитализация рецидив на 
шизофрения започват на случаен принцип прием на 
арипипразол (156 души) или оланзапин (161 души) 
(McQuade et al. 56). В края на проучването 37% от 
пациентите на оланзапин са със значимо нарастване 
на телесното тегло в сравнение с 14% от пациентите 
на арипипразол (p<0,001). Тези статистически 
значими разлики се оформят още през Седмица
1 и персистират до края на проучването, когато 
приемащите арипипразол са загубили средно 1,37 
кг, а тези на оланзапин са наддали със средно 4,23 кг. 
По това време и липидният профил при групата на 
оланзапин е сериозно влошен, като са регистрирани 
значими увеличения на серумните нива на общ 
холестерол, високоплътностните липопротеини и 
триглицеридите на гладно. Получените резултати 
сочат, че при лечение с арипипразол метаболитните 
и сърдечносъдови рискове са навярно по-малки, 
отколкото при лечение с оланзапин.
При подобен дизайн 173 пациента са рандомизирани
на арипипразол (88 души) или оланзапин (85 
души) за 16 седмици (Newcomer et al. 58). В края на 
проучването теглото при пациентите на арипипразол 
показва значима редукция при съпоставка с 
пациентите на оланзапин (-1,8 кг спрямо +1,41 кг; 
p<0,001). Нещо повече, значимо повече пациенти 
на арипипразол изявяват клинично значима 
редукция на теглото си (≥7%): 11,1% спрямо 2,6%; 
p=0,038), а и по-малко пациенти на арипипразол са 
с клинично значимо увеличаване на теглото в края 
на проучването (2.5% спрямо 9,1%; p=0,082). При 
всички прегледи са регистрирани и редукции (на 
арипипразол) или увеличения (на оланзапин) на 
триглицеридите. Същевременно, оценките за общ 
симптомен товар по CGI-I са значимо по-добри на 
оланзапин (средно±СД = 3,09±0,16 т.), отколкото 
на арипипразол (средно±СД = 3,74±0,15; p<0,001),
като и повече пациенти на арипипразол прекратяват 
лечението си преди завършване на протокола (32/88 
- 36% спрямо 22/85 - 26%). 

Интерес представлява едно тримесечно 
РДСКИ върху пациенти, при които лечение със 
стабилна доза клозапин между 200 и 900 мг/
дн се е оказало недостатъчно ефективно или е 
довело до повишаване на телесното тегло с поне 
2,5 кг (Fleischhacker et al. 26). След изтичане на 
този срок пациентите биват разпределени на 
случаен принцип на добавка от или 5- 10 мг/дн
арипипразол (108 души), или плацебо (99 души) за 
още 12 седмици в отворен дизайн без да се отменя 
достигната стабилна доза клозапин. Регистрира се 
статистически значимо намаляване на теглото по 
време на приема на арипипразол (-2,53 кг спрямо 
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-0,38 кг на плацебо; p<0,001), спад на индекса 
на телесна маса (ИТМ) със средно 0,8 кг/м2 и
намаляване на обиколката в кръста със средно 2,0
см спрямо липса на промяна на плацебо (съотв.,
p<0,001 и p=0,001). При пациентите на арипипразол
се откриват и значимо по-големи редукции на
общия и нископлътностния (LDL) холестерол.
Липсват, обаче, значими междугрупови разлики
в подобрението по PANSS и CGI. Наблюдаваните
подобрения  на изброените лабораторни параметри
и на телесното тегло позволяват да се допусне,
че добавянето на арипипразол може да редуцира 
метаболитните рискове от монотерапията с 
клозапин.

215 пациента с шизофрения / 
шизоафективно разстройство, ИТМ ≥ 27 и не-
високоплътностен холестерол (non-HDL-C) ≥
130 мг/дл, приемащи стабилна доза оланзапин, 
куетиапин или рисперидон се разпределят на
случаен принцип да останат на приеманото лечение
(n=106) или да се прехвърлят към арипипразол
(n=109) за 24 седмици (Stroup et al. 2011). Всички 
пациенти са включени и в поведенска програма
с диета и упражнения. Анализът показва, че
преминалите към прием на арипипразол намаляват
своя non-HDLC холестерол повече от пациентите,
останали на постоянната си терапия (съотв., −20,2
спрямо −10,8 мг/дл). Тази група показва също 
по-голяма редукция на теглото (междугрупова
разлика -4,9 кг)и редукция на триглицеридите в
серума (разлика -4,9). В условията на систематично
внимателно проследяване, прехвърлянето от един
антипсихотик с висок метаболитен риск към друг
с по-нисък с цел подобряване на метаболитните
параметри, представлява ефективен подход.

В обобщение, най-честите нежелани
лекарствени реакции от лечението с арипипразол 
са акатизия , тремор, главоболие, замаяност,
сънливост, седиране, уморяемост, гадене,
повръщане, диспепсия, констипация, безсъние, 
неспокойствие, тревожност, хиперсаливация и
замъглено зрение. Малък брой съобщени случаи 
представят информация за подобряване на налична
късна дискинезия (Witschy, Winter 81), а това се
регистрира също и при индуцирана от халоперидол
хиперпролактинемия (Lorenz, Weinstein 52).
Арипипразол може да предизвика остра дистония
при млади пациенти със съпътстващи злоупотреби
с ПАВ или със синдром на Tourette; съобщавани са и
много редки случаи на злокачествен невролептичен
синдром (един – при успореден прием на литий).
Fleischhacker et al. 25 представят нежеланите
лекарствени реакции, явили се с честота над 5% при
266 пациента, приемащи 10-30 мг/дн арипипразол
в следната рангова последователност: инсомния
13,9%, напълняване 13,2%, главоболие 11,3%,
назофарингит 9,4%, акатизия 6,8%, отслабване

6,0%.

ОБОБЩЕНИЕ

Един от систематичните огледи на 10
РДСКИ, включващи и прием на арипипразол 
при общо 4125 пациента, изтъква редица техни 
недостатъци (El-Sayeh et al. 19). В сравнение с 
плацебо приемът на арипипразол намалява значимо 
честотата на рецидиви, увеличава придържането 
към лечение, намалява пролактинемията дори 
под очакваните нива. В сравнение с рисперидон 
арипипразол повишава по-слабо пролактинемията 
и удължава по-малко QTc интервала. Авторите 
представят обстойна аргументация, според която 
арипипразол е лицензиран въпреки факта, че 
може да се разчита сигурно само на малка част от 
публично достъпните данни. В тези проучвания 
отпадат много пациенти, а съобщаването на 
резултатите е с незадоволително качество. В 
повечето протоколи са включени добре дефинирани 
участници с рядка коморбидност. Използваните за 
сравнение типични невролептици понякога са с 
такова естество или в такава доза, че отдалечават 
съответните проучвания от ежедневната практика. 
Съобщените крайни резултати са забележително 
малко на брой, обобщени са след кратки срокове и 
рядко взимат предвид препоръките за подобряване 
на Консолидираните стандарти за съобщаване на
рандомизирани проучвания на паралелни групи 
пациенти (изявление CONSORT - Moher et al. 
2001), или пък включват предположения, които 
ги обезсмислят. Подобен лош пример предоставя
сборният анализ на поносимостта и безопасността 
във  „всички завършени краткосрочни контролирани 
с плацебо изпитвания при шизофрения в клиничната 
програма за развитие на арипипразол“ (Marder et al. 
54). Ето защо, находките от тези проучвания трудно 
могат да се преобразуват в смислени решения за 
обгрижване на пациенти. Там, където са налични 
пълни данни за нежеланите лекарствени реакции, 
решението да се съобщят само събитията с честота 
поне 5 – 10% позволява редките сериозни нежелани 
лекарствени реакции да не се регистрират. 
Използването на такива данни от такава популация 
пациенти би изисквало твърде много допускания за 
крайните резултати. Авторите достигат до извода, 
че арипипразол може и да е ефективен за лечение 
на шизофрения, но по отношение на поносимост
и обща резултатност не е съществено различен от 
дотогава наличните антипсихотици.

Клиничното прилагане на арипипразол 
през годините след официалното му регистриране 
/ лицензиране за лечение на шизофрения в десетки 
държави дава добра увереност за качествата 
на този медикамент и изяснява по-добре 
ограниченията и недостатъците му. Например,
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сборните клинични данни от краткосрочните (4
- 8 седмици) и дългосрочните (26 - 52 седмици)
РДС(К)И показват, че прилагането на арипипразол
подобрява позитивните, негативните, когнитивните
и афективните симптоми на шизофрения
и шизоафективно разстройство, осигурява
дългосрочното им контролиране, показва и
ефективност при терапевтично резистентна
шизофрения. Чести нежелани лекарствени реакции
са гадене, безсъние и възбуда и те обикновено са
бързопреходни. Вероятността прилагането на
арипипразол да се свърже с клинично значимо 
напълняване, дислипидемия, увеличени нива
пролактин или удължаване на QTc интервала е много
малка. Дори при сравнения с плацебо арипипразол
носи само нисък потенциал за индуциране на
метаболитен синдром  (Stip, Tourjman 67).

Наскоро, след внимателен оглед на 
значителен по обем масив данни, си позволих да
представя пред българските психиатри следното

обобщаващо мнение: съществуват базирани на 
емпирични данни основания да се приеме, че 
арипипразол е еквивалентен на халоперидол при 
възбудени пациенти; еквивалентен на оланзапин 
и рисперидон в краткосрочни и средносрочни 
изпитвания; по-добър от халоперидол и 
еквивалентен на рисперидон в дългосрочни 
/ профилактично дизайнирани изпитвания; 
осигуряващ добро придържане към лечението 
и оттам – клинично значимо и дългосрочно 
подобряване на ежедневните дейности и социалното 
функциониране (Хранов 1).

Тази комбинация от съхраняваща се 
ефективност и благоприятен профил на поносимост 
и безопасност може да доведе в дългосрочен план 
и до по-ниска честота на рецидиви. Набраните 
данни от прилагането на арипипразол в клиничната 
практика сочат, че арипипразол може да 
представлява важен нов принос към лечението на 
шизофрения.
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Арипипразол при биполярно афективно разстройство
Лъчезар Хранов
УМБАЛН „Св. Наум“, София; Катедра психиатрия и медицинска психология, МФ, МУ, София

Биполярното афективно разстройство (БАР) е тежка, пожизнено протичаща, фенотипно 
многообразна, изявяваща се с „шарен“ спектър прояви и допълнително „обрастнала“ с разнообразен 
психиатричен и соматичен коморбидитет, но в същността си единна болест. Налице са множество 
ефективни фармакотерапевтични подходи за лечението на остър маниен епизод. Същевременнно, лечението на 
депресивния аспект на БАР изпъква сред най-затруднителните проблеми в днешната клиничната психиатрия, 
а консенсусът за препоръчителните подходи към поддържане на ремисия или профилактика на БАР е слаб и 
подходите към дългосрочно психофармакологично контролиране на тази болест са разнообразни  и не винаги – 
пълноценно верифицирани.Лечението на БАР с „конвенционални“ или “атипични“ антипсихотици определено 
е стълбът, върху който се гради контролът на манийните симптоми, но все още не отговаря изцяло на всички 
непосрещнати нужди. Затова и въвеждането на медикаменти с още неизползвани механизми на действие
заслужава специално внимание на клинициста-психиатър. Настоящият обзор е насочен върху това, което 
арипипразол предлага и което не осигурява при повлияването на различните прояви на БАР (мания, смесени 
епизоди, бързо циклиране, депресия, резидуални симптоми) в етапите на лечение (остър, стабилизационен, 
антирецидивен /профилактичен). Насочва се и критичен поглед към качеството на достъпните клинични 
проучвания. Представената в обзора значителна по обхвата си научна литература заедно с някои обобщени 
клинични впечатления води до основателното заключение, че комбинацията от ефективност и благоприятен 
профил на поносимост и безопасност, която арипипразол предлага, осигурява добро придържане към лечението, 
което може да допринесе сериозно за постигането на по-ниска честота на рецидиви и за клинично значимо 
и дългосрочно подобряване на ежедневните дейности и социалното функциониране на пацентите. Така 
информираното прилагане на арипипразол в клиничната практика се очертава като полезен и сигурен подход 
към овладяването на сърцевинните прояви на БАР.

Българско списание за психиатрия. 2016: 1(4): 299-309.
Ключови думиу : биполярно афективно разстройство, антипсихотици, арипипразол.

Aripiprazole in bipolar aff ective disorder
Luchezar Hranov
University Hospital in Neurology and Psychiatry “Sveti Naum”, Sofi a
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University, Sofi a

Bipolar aff ective disorder (BAD) is a severe, lifelong, phenotypically diverse, expressing itself in a “multicoloured” 
spectrum of manifestations. Being additionally entwined with a varying array of psychiatric and somatic comorbid 
conditions BAD still remains a unitary disease in its core. There are a multitude of eff ective pharmacotherapeutic
approaches to controlling acute mania. At the same time, dealing with the depressive aspects of BAD stands out among the 
most challenging problems of contemporary clinical psychiatry while the consensus on the recommendable methods for 
maintaining remission or providing prophylactic anti-relapse treatment remain varying and not always correctly verifi ed.
Treating BAD with “conventional” or “atypical” antipsychotics is defi nitely the pillar around which has been built the 
control of acute mania yet does not completely address all unmet needs. That is why the introduction of medications 
having still unused mechanisms of action deserves the special attention of the clinician-psychiatrist.The review is focused 
on what aripiprazole provides and what it does not provide when actin upon the diff erent aspects of BAD (mania, 
mixed states, cycling, depression, residual symptoms) during the consecutive stages of treatment (acute, stabilization, 
anti-relapse/prophylaxis). A critical glimpse is thrown upon the quality of available clinical trials.The presented wide-
ranging scientifi c literature together with some general clinical impressions leads to a well-grounded conclusion that 
the combination of eff ectiveness and tolerability off ered by aripiprazole ensure good adherence to treatment and may 
contribute signifi cantly to decreasing relapse rates and to clinically meaningful, long-term improvement of social 
functioning of the patients. Thus, informed application of aripiprazole in clinical practice is supported to be a useful and 
secure approach to controlling the core disturbances in BAD.

Bulgarian Journal of Psychiatry. 2016, Vol 1(4): 299-309.
Key wordsy : bipolar aff ective disorder, antipsychotics, aripiprazole.
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Биполярното афективно разстройство
(БАР) е тежка, пожизнено протичаща, фенотипно
многообразна, изявяваща се с „шарен“ спектър
прояви и допълнително „обрастнала“ с разнообразен
психиатричен и соматичен коморбидитет, но в
същността си единна болест, фокусираща към себе
си и цялото богатство на съвременни психиатрични
познания и умения (Хранов 1). 

ОБЩОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ

Сборната честота на основните клинични
форми БАР I и II е около 3,5% - 5%, а на всички
разстройства от т.нар. „биполярен спектър“ достига
14% (Merikangas et al. 47; Zimmermann et al. 78)!
Биполярната болест се характеризира със
„злокачествен ход, в който честите рецидиви
се придружават от значими симптоми между
епизодите“ (Solomon et al. 59). Обобщеният оглед
на множество проучвания върху протичането на
БАР сочи, че повечето пациенти имат симптоми
през повечето време от живота си (Tomba et al.
68). Трайните невропсихологични поражения,
откривани много често при тази болест, се свързват
с трайно присъстващи структурни абнормности
в главния мозък (Blumberg et al. 8). Висока е
податливостта на стрес, честотата на соматичен
коморбидитет и общата смъртност (Kapczinski et 
al. 31). Смъртността от суицид при БАР (10 - 19%
от пациентите) е сравнима със смъртността от
сърдечно-съдови и онкологични заболявания
(Goodwin, Jamison 26; Woods 74). Множество
анализи сочат, че субективното качество на живот
е по-ниско при БАР, отколкото при депресивни
разстройства, тревожни разстройства, шизофрения
и разстройства, свързани с употреба на ПАВ
(Michalak et al. 48). БАР съкращава очакваната
продължителност на живота с около 10 г. (Kilbourne
et al. 39). 

СЪВРЕМЕННА ПСИХОФАРМАКОЛО-
ГИЧНА ТЕРАПИЯ ПРИ БАР

Без преувеличаване може да се заяви,
че засега БАР остава зле разпознавана, късно
диагностицирана и непълноценно лекувана болест.
На практика, диагнозата БАР често се поставя късно,
ретроспективно и макар че в наши дни се прилага
комплексно и многостъпално лечение (най-често
във вид на „етапна полифармация“), резултатите
му остават незадоволителни. Регистрират се
изненадващо големи междуличностови разлики в 
терапевтичния ефект и безпокоящи индивидуални
флуктуации на повлияването с времето. Пълната
симптомна ремисия идва много по-късно от
синдромната, ако изобщо бъде постигната.
Ежедневното функциониране на засегнатите

индивиди е често компрометирано дори без 
симптоми и пълното, дълготрайно функционално 
възстановяване е рядкост. Личните и обществени 
разходи и загуби от всякакъв тип са огромни
(Хранов 1). 

Ранното диагностициране и лечение на 
биполярността са абсолютно необходими, за да се 
предотвратят сериозните социални последствия, 
циклирането, хронификацията, суицидите и да се 
намалят икономическите разходи на обществото.
Разширяването на диагностичния обхват при 
БАР предлага възможност да се идентифицират 
пациенти, които биха се повлияли успешно от 
лечебни алгоритми, каквито иначе не биха им били 
предложени. Същевременно, потенциалните ползи 
от по-широк лечебен алгоритъм, основан върху 
„биполярен спектър“ трябва да се уравновесят с 
рисковете от излагане на нежелани лекарствени 
реакции (НЛР) поради ненужни лечебни курсове. 

Въщност, лечението на БАР е толкова 
комплексно, колкото е и самата болест. Принципите 
му имат фундаментални отлики от лечението 
на УПД. Необходимо е постоянно да се следят  
динамично менящите се специфични и различаващи 
се помежду си нужди при лечение на маниен, 
хипоманиен, смесен или депресивен епизод при
БАР и това сериозно затруднява клинициста-
психиатър. Тези съображения оправдават 
полагането на систематични усилия за непрестанно 
актуализиране и прецизиране на етапността в 
развитието на болестта и оттам – на прилаганите 
терапевтични подходи. Едно практически удобно 
оперативно разделяне на психофармакологичните 
„стъпала“ ги разделя на остра (през първите осем 
седмици на лечението), реконвалесцентна (в двата 
месеца след овладяване на острата симптоматика), 
стабилизизационна (от края на втория до края на 
шестия месец) и противорецидивна фаза (Ghaemi
25; Fountoulakis et al. 19; Fountoulakis et al.18; Goodwin 
et al. 28).

Съществуват множество ефективни 
фармакотерапевтични подходи за лечение на остър 
маниен епизод.

Невролептиците  (конвенционалните 
антипсихотици) повлияват мания (Biederman 
et al. 7), независимо дали тя съдържа стриктно 
дефинирани психотични симптоми или не 
(McElroy et al. 44; Sachs et al. 55). Тези медикаменти 
имат предимството да са широко достъпни както 
в парентерални, така и в орални формули и 
осигуряват бърза психомоторна инхибиция, която 
може да се окаже животоспасяваща при агресивни 
и психотични биполярни пациенти. Пациентите 
с по-леко изразени симптоми най-често не ги 
приемат с охота поради разнообразните им НЛР. 
Някои проучвания регистрират и профилактична 
ефективност на невролептиците, но те не бива да 
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бъдат препоръчвани за дългосрочно прилагане, тъй
като съществува риск за поява на късни дискинезии.

По-новите атипични антипсихотици
(ААП) имат терапевтичен ефект при БАР, стига
да е налице съдействие на лечението. Те като че
ли не индуцират превключване в депресия: много
психиатри имат такова клинично впечатление, което
се подкрепя и от някои проучвания (напр., Mitchell
et al. 49). Вече са налични разнообразни техни 
формули за различни пътища на прилагане. Следва
винаги да се има предвид, че макар да притежават
значимо редуциран потенциал да индуцират 
екстрапирамидни симптоми / синдроми, ААП също
не са лишени от безпокоящи НЛР – повишаване
на телесното тегло, промени в липидния профил,
абнормности в глюкозния толеранс (Lindenmayer et 
al. 40). 

АРИПИПРАЗОЛ: НЯКОИ ОБЩИ ДАННИ

Клинично релевантните фармакокинетични
и фармакодинамични свойства на арипипразол
бяха вече разгледани в друг публикуван обзор
(Хранов 2). Тук е необходимо само да се допълни 
и да се подчертае, че арипипразол не изменя
фармакокинетиката на натриев валпроат и литий
(Li), нито пък са регистрирани реципрочни 
влияния (McIntyre et al. 46). Разбира се, 
комбинацията с карбамазепин – мощен индуктор
на цитохромоксидазните изоензими CYP2D6
и CYP3A4 – намалява плазменото ниво на
арипипразол.

АРИПИПРАЗОЛ: КЛИНИЧНА
ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ БАР

В Европейския съюз Европейската агенция
за лекарства (ЕМА) разрешава официалното
прилагане на арипипразол за лечение на умерено 
изразен до тежък маниен епизод при БАР I, както 
и за поддържащо / антирецидивно лечение при
биполярни пациенти с преобладаващи манийни 
епизоди, при които вече е бил получен благоприятен
терапевтичен ефект със същото лечение по-рано
(стабилизиране след острата фаза на лечение,
последвано от поддържане на ефекта за поне още
6 седмици). Американската администрация за
храни и лекарства (FDA) постепенно е допълнила
приложенията със смесен афективен епизод при
БАР I, синдром на Tourette, раздразнителност при
аутизъм, както и като добавъчно лечение при голям
депресивен епизод. Одобрен е и като добавъчно
лечение на непълноценно повлияна депресия
при БАР. За приложимостта на арипипразол при
последните от тези неразрешени (поне засега)
индикации са представени някои твърде солидни
данни по-долу.

Разполагаме със систематично търсене на
резултати за използването на арипипразол при БАР 
в базите данни Medline, clinical trials.gov, Cochran 
collaboration и уебсайтовете на индустрията (вж.
Fountoulakis, Vieta 17). До 15.04.2009 тези автори са 
открили 184 статии за рандомизирани двойно слепи 
контролирани клинични изпитвания (РДСКИ) 
на арипипразол при БАР. При маниен епизод са 
налице четири РДСКИ, сравняващи арипипразол и 
плацебо (едно непубликувано и едно без резултати), 
едно сравнение между арипипразол и Li и две с 
арипипразол срещу халоперидол; две с арипипразол 
при биполярна депресия; две сравнения на 
арипипразол, халоперидол и Li при поддържащо 
лечение; едно с добавяне на арипипразол към Li 
или валпроат при мания.

Последователният оглед на достъпните ни 
публикации предоставя следните данни:

1. АРИПИПРАЗОЛ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА 
МАНИЕН / СМЕСЕН ЕПИЗОД

а) сравнения с плацебо
262 пациента в маниен или смесен

афективен епизод са произволно разпределени 
(рандомизирани) на арипипразол или плацебо в 
съотношение 1:1 за период от 3 седмици (Keck et 
al. 34). Средната дневна доза арипипразол в края 
на изпитването е 27,9 мг. Проучването завършват 
докрай 42% от приемалите арипипразол спрямо 
21% от пациентите на плацебо (P<0,001). Нещо
повече, арипипразол намалява значимо повече 
както общата оценка по скалата за мания YMRS 
(-8,2 спрямо -3,4; P=0,002), така и по скалата за 
общи клинични впечатления CGI за мания (-1,0 
спрямо -0,4; P=0,001, за депресия (-0,2 спрямо 
+0,14; P=0,03) и общо за БАР (-1,0 спрямо -0,4; 
P=0,001). Повлияването е значимо по-често при 
арипипразол (40% спрямо 19%). Терапевтичният 
ефект е видим от Ден 4, а подчертано позитивните 
крайни резултати насочват индиректно и към 
ефективност при смесен афективен епизод.

В друго проучване със значителна 
продължителност извадка от 161 пациента е 
обогатена след прекаран наскоро маниен епизод
чрез стабилизирането им с 15 до 30 мг/дн
арипипразол за срокове от 6 до 18 седмици (Keck 
et al. 33). Заложеният критерий за стабилизация 
е комбинация от общи оценки по YMRS≤10 и 
по MADRS≤13 на 4 последователни прегледа 
през период от поне 6 седмици. След постигане 
на убедителна стабилизация, пациентите са 
рандомизирани на арипипразол (78 души) или 
плацебо (83 души) за още 26 седмици. 39 пациента 
(50%) на арипипразол и 28 души (34%) на плацебо 
завършват целия период на проучването. Средната 
дневна доза арипипразол в края му е 24,3 мг. 
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Арипипразол превъзхожда плацебо и според
крайната оценка по YMRS, и според оценките по
CGI, докато при оценката по скалата за депресия
MADRS междугрупова разлика липсва. 

Трето проучване включва 272 пациента в
маниен или смесен епизод, които биват поравно
рандомизирани на арипипразол или плацебо
за 3 седмици (Sachs et al. 56). Средната дневна
доза арипипразол е 27,7 мг, като 85% приемат 
максималната разрешена доза: 30 мг/дн. Общо
145 (53%) пациента завършват проучването 
(съотв. в двете групи 55% и 52%). Арипипразол
намалява значимо повече оценката по YMRS (-12,5
спрямо -7.2; P<0,001) и по CGI за мания (-1,59
спрямо -1,12; P<0,01); за депресия (-0,60 спрямо
-0,31; P<0,05) и общо за БАР (-1,42 спрямо -0,97;
P<0,01). Отделният анализ на пациентите с бързо
циклиране сочи, че в съпоставка с плацебо при тях
арипипразол намалява значимо оценката по YMRS 
(-15,27 спрямо -5,45; P=0,002), но не и оценката по
MADRS. Анализът на пациентите със смесен епизод 
открива значими терапевтични ползи както според
оценката по YMRS (-14,12 спрямо -9,02; P=0,01),
така и по MADRS (-7,93 спрямо -4,29; P=0,041).
Както за цялата извадка, така и за отделните
подгрупи терапевтичните ефекти са видими от Ден
4. В края на проучването повлияването е значимо
по-често в групата на арипипразол, отколкото в
тази на плацебо (53% : 32%).

Описаните изпитвания подкрепят солидно
ефективността на арипипразол при маниен епизод
и демонстрират, че разграничаването арипипразол
/ плацебо се явява още между Ден 2 и Ден 4 от
започване на приема. Те подкрепят и ефективността
на арипипразол при смесен афективен епизод и при 
бързо циклиране, като при това не се предизвиква
превключване към депресия (Fountoulakis, Vieta 17).
Метаанализ на същите проучвания показва, че при
много възбудени пациенти с БАР I арипипразол
превъзхожда плацебо за намаляване на тежестта на
мания и възбуда, но изявява значима антиманийна
активност също и при пациенти с ниско ниво
възбуда, без да я увеличава. Това е особено важна
находка, сочеща че антиманийният ефект на
арипипразол е специфичен и не се ограничава с 
овладяване на ажитацията чрез седиране (Sachs et 
al. 54)!

Друг метаанализ на двете триседмични
РДСКИ при мания показва, че арипипразол е
ефективен при всички субпопулации, независимо
от изходната оценка по MADRS и от наличието на
бързо циклиране (с изключение на постигане на
ремисия при пациенти на възраст над 55 г.) (Suppes 
et al. 64). 

 б) сравнения с халоперидол
347 пациента с БАР I в маниен или смесен 

афективен епизод са рандомизирани в съотношение 
1 : 1  на арипипразол (175 души) и на халоперидол 
(172 души) без прилагане на плацебо (Vieta 70). 134 
от пациентите на арипипразол и 95 от пациентите 
на халоперидол завършват първите 3 седмици 
лечение, а медикацията приемат през пълни 12 
седмици съотв. 89 и 50 пациента. Средната дневна 
доза на Седмица 3 е 22,6 мг арипипразол и 11,6 
мг халоперидол, а на Седмица 12 - съотв. 21,6 мг 
и 11,6 мг. Повлияване се регистрира при 49,7% 
от пациентите на арипипразол и при 28,4% от 
пациентите на халоперидол (P<0,001). На Седмица 
12 в ремисия са 50% от пациентите на арипипразол 
и 27% от пациентите на халоперидол (P=0,001), 
като освен това при значимо повече пациенти на 
арипипразол оценката по MADRS е намаляла с 
поне 50% (съотв. 51% : 33%; P=0,001). До края 
на изпитването 19 (11,0%) от 173 пациента на
арипипразол и 29 (17,7%) от 164 пациента на 
халоперидол превключват към депресия.
Друго изпитване сравнява арипипразол с 
халоперидол и плацебо при 485 пациента (без бързо 
циклиране) за три седмици, след което пациентите 
на плацебо преминават към арипипразол за 
още 9 седмици, а пациентите на халоперидол
продължават приема му (Young et al. 77). Средната 
доза арипипразол в края на Седмица 3 е 23,6 мг/дн 
и на Седмица 12 е 22 мг/дн, а халоперидол е съотв. 
8,5 мг/дн и 7,4 мг/дн. При това 53% от пациентите 
на арипипразол получават по 30 мг/дн, а на Седмица 
12 на тази доза са 48%. Срокът на изпитването 
завършват изцяло 55% – 58% от пациентите в 
отделните групи без междугрупова разлика. На 
Седмица 3 арипипразол и халоперидол намаляват 
оценката по YMRS значимо повече, отколкото 
плацебо (-11,9 и -12,8 спрямо -8,7; P<0,05) и този
ефект се съхранява на Седмица 12 (съотв., -17,2 и 
-17,8). Регистрира се и значима промяна в оценката 
по CGI за мания (плацебо -1,1; халоперидол -1,5; 
арипипразол -1,4; P<0,05). Оценкките по MADRS не 
се изменят и значими междугрупови разлики не са 
регистрирани. На Седмица 3 повлияването е значимо
по-често в групите на арипипразол и халоперидол,
отколкото на плацебо (съотв. 47% : 49,7% : 38,2%), 
а на Седмица 12 честотата на повлияване е сходна 
при арипипразол и халоперидол (72,3% : 73,9%). 
Честотата на ремисия се изменя също сходно – на 
Седмица 3 е съотв. 44% : 45,3% : 36,8%, като по 
този показател на Седмица 12 отново се открива 
еквивалентност между арипипразол и халопериол 
(съотв. 69,9% : 71,4%).  

Метаанализ на 15 РДСКИ с 2022 пациента 
показва, че за редукция на манийни симптоми 
арипипразол като монотерапия е по-ефективен от 
халоперидол, който на свой ред е по-ефективен от 
плацебо (Cipriani A et al. 12).
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 в) сравнение с литий
В едно сравнително изпитване 480 пациента

в маниен или смесен афективен епизод (без бързо
циклиране) приемат арипипразол, Li или плацебо
за 3 седмици и след това биват рандомизирани
на арипипразол или Li за още 9 седмици в
съотношение 1 : 1 (Keck et al. 35). Средната дневна
доза арипипразол е 23,2 мг в края на Седмица 3 и
23,6 мг в края на Седмица 12 (съответните дози на
Li са 1146,9 мг/0,76 mEq/L и 1210,6 мг/0,66 mEq/L).
229 пациента (47,7%) завършват три седмици и 143
(30%) – 12 седмици прием (в равни пропорции).
Арипипразол и Li редуцират значимо повече от
плацебо оценката по YMRS на Седмица 3 (-12,6 и
-12,0 спрямо -9,0; P<0,001) и този ефект се съхранява
на Седмица  12 (съотв. -14,5 и -12,7). Регистрира
се и значима промяна на оценката по CGI за мания
(плацебо 3,1; Li 2,9 и арипипразол 2,5; арипипразол
: плацебо = P<0,01), но липсват междугрупови
разлики в промяната по MADRS. Терапевтичният
ефект е видим от Ден 2. Повлияването е значимо
по-често на арипипразол и Li, отколкото на плацебо
– както на Седмица 3 (46,8% : 45,8% : 34,4%),
така и на Седмица 12, когато се регистрира леко
предимство на арипипразол пред Li (56,5% : 49%).
Честотата на ремисия следва сходен модел на
Седмица 3 (40,3% : 40,0% : 28,2%), а на Седмица 12
отново се регистрира предимство на арипипразол
пред Li (49,4% : 39,4%).

 г) сравнение с ламотригин
В това любопитно по избора на подход

и добре издържано по дизайна си изпитване
набраната извадка пациенти е стабилизирана
след маниен / смесен епизод на 10 - 30 мг/дн
арипипразол +100 - 200 мг/дн ламотригин за срок до 
8 седмици, като последващата рандомизация е или
на същата комбинация (n=178), или на ламотригин
+ плацебо (n=173) (Carlson 10). Рецидивът на мания
/ смесен епизод е определен като хоспитализация,
симптомно влошаване или прекратяване на приема
поради неефективност. 36,5% от пациентите с
добавяне на арипипразол и 21,9% от пациентите с
добавка плацебо завършват проучването. Средната
доза арипипразол е 18,2 мг/дн, а средната доза
ламотригин е 172 мг/дн, т.е. полаганите усилия
изглеждат сериозни. Комбинацията с арипипразол
води до по-ниска честота на рецидиви, отколкото
монотерапията с ламотригин, макар разликата
да не достига статистическа значимост. Същата
тенденция е регистрирана и за времето до
афективен рецидив. Следва да се подчертае, че 
при субгрупата със смесен афективен епизод
комбинацията арипипразол + ламотригин води до
значимо удължаване на времето до депресивен 
рецидив в сравнение с комбинацията плацебо +
ламотригин (Р=0,041).

2. ПРОТИВОРЕЦИДИВНО / ПРОФИЛАК-
ТИЧНО ПРИЛАГАНЕ НА АРИПИПРАЗОЛ 
ПРИ БАР (СРЕДНО- И ДЪЛГОСРОЧНА
ЕФЕКТИВНОСТ, ВКЛ. ПРИ НЕПЪЛНОЦЕННО
ПОВЛИЯВАНЕ НА МАНИЕН / СМЕСЕН 
ЕПИЗОД)

Консенсусът за препоръчителните подходи 
към поддържане на ремисия или профилактика
на БАР е слаб и по тази причина подходите за 
психофармакологично лечение към тази болест са 
много разнообразни  и не винаги – пълноценно 
верифицирани. 

В друго проучване със значителна 
продължителност извадка от 161 пациента е 
обогатена след прекаран наскоро маниен епизод чрез 
стабилизирането им с 15 до 30 мг/дн арипипразол за 
срокове от 6 до 18 седмици. Заложеният критерий 
за стабилизация е комбинация от обща оценка по 
YMRS ≤10 и по MADRS ≤13 на 4 последователни 
прегледа за период от поне 6 седмици. След 
постигане на убедителна стабилизация пациентите 
са рандомизирани на арипипразол (78 души) или 
плацебо (83 души) за още 26 седмици (Keck et 
al. 33). До края на проучването 49% на плацебо и 
72% на арипипразол не са преживели рецидив. 
Времето до рецидив на афективен епизод е 
значимо по-дълго на арипипразол (P=0,02 при 
съотношение на рисковете = 0,52), но разликата е 
значима само за рецидивите на мания (23% : 8%; 
P=0,009). С други думи, резултатите показват ясно,
че предимството на арипипразол пред плацебо 
в противорецидивната ефективност при БАР се 
дължи само на удължаването на времето до рецидив 
на мания (P=0,01, СР=0,31), но не и на депресия.

Вече визираният метаанализ на 15 РДСКИ 
с 2022 пациента показва, че арипипразол е по-
ефективен от халоперидол, който на свой ред е 
по-ефективен от плацебо за редукция на манийни
симптоми не само като монотерапия, но и като 
добавка към Li или валпроат и в това отношение се 
оказва еквивалентен по ефективност на оланзапин 
или рисперидон (Cipriani et al. 12).

В едно 46-седмично проучване при 
пациенти с маниен / смесен епизод на БАР, които 
са частично неповлияни от монотерапия с Li/
VAL (обща оценка по YMRS над 15 след поне 
двуседмичен прием) получават открито или 15 – 30 
мг/дн арипипразол, или плацебо за шест седмици 
(Vieta et al. 72). Ефективността се оценява чрез 
средното изменение на общите оценки по YMRS 
и MADRS през периода от края на Седмица 6 
(двойно-сляпата фаза) до края на проучването – 
Седмица 46. 146 (51,6%) от 283 пациента, включени 
в удължението след завършване на острата фаза 
на лечение, завършват пълния срок прием на 
медикация. Средната дневна доза арипипразол за 
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този период е 17,9 мг, като следва да се подчертае,
че през цялото време на открития прием е налице
трайно подобрение на оценката по YMRS.

Проучване с удължение до общо 52 
седмици, в което арипипразол се сравнява с Li
показва, че по антиманийната си ефективност при 
поддържащо лечение арипипразол е еквивалентен
на Li (Keck et al. 35). При този дизайн във втората фаза
не се прилага плацебо и 94 пациента са включени
в 40-седмичното удължение (38 от началната група
на Li, 25 на арипипразол и 31 от началната група на 
плацебо, прехвърлена на арипипразол). Средните
дневни дози арипипразол и Li през първите 4
седмици на удължението са съотв. 21,7 мг и 1209,1
мг. Общо 34 пациента завършват проучването: 7
(4,5%) на арипипразол, 13 (8,1%) на Li и 14 (8,5%) 
от групата, прехвърлена двойно-сляпо при от
плацебо към арипипразол след Седмица 3. 

Публикувано е и 100-седмично изпитване
при 121 пациента с БАР I (60 на 15 -30 мг/дн 
арипипразол и 61 на плацебо) (Keck et al. 32), чиито
резултати и стойността им се обсъждат по-долу.

Макар винаги да се регистрира голяма
интериндивидуална вариабилност, средната
продължителност на нелекуваните епизоди е
от 3 до 6 месеца в клинични условия и от 2 до 3
месеца в епидемиологичните проучвания (Angst,
Sellaro 4), като в типичния случай депресивните 
епизоди са по-продължителни от манийните
(Tohen et al. 67). Епизодичната природа на
рецидивиращата мания и депресия изискват от
изследователите да рандомизират, включват и
задържат пациенти за време, което е достатъчно да
демонстрира поддържаща и / или профилактична
ефективност на лечението. Показването на
поддържаща ефективност за предотвратяване на
рецидиви на болестно промено настроение би 
изисквало очевидни ползи през поне 6 месеца
след острата фаза. Това е времевата граница,
която традиционно се признава за праг, от който
нататък стабилизиращото лечение преминава в
поддържащо (Ghaemi 24; Goodwin et al. 28). 

Група изследователи поема
предизвикателството да провери данните за 
дългосрочната ефективност на арипипразол при
БАР (Tsai et al. 69). След систематично издирване на
всички индексирани по всякакъв достъпен начин
публикувани и непубликувани проучвания върху
арипипразол без езикови ограничения, те откриват 
и анализират подробно и задълбочено общо 177
източника до юли 2010. Пресяването им дава само 2
публикации върху само едно РДСКИ над 4 месеца,
което е с обща продължителност 100 седмици
(Keck et al. 33; Keck et al. 32). 80 публикации се 
позовават на резултатите от неговата 26-седмичната
двойно сляпа фаза и 48 цитират резултатите от
74-седмичното удължение. Това са общо 104
недублирани цитирания! Сред тези публикации

има осем обзора и три насочващи препоръки, които 
обсъждат специално използването на арипипразол 
при БАР и които могат да са особено влиятелни при
избора на подход и изписването на медикамент. 

Авторите достигат до следните важни (и 
донякъде стряскащи) изводи:

1. Това проучване на Keck et al. 32 не 
е достатъчно, за да се покаже профилактична 
ефективност. 

2. Двойно-сляпата фаза на проучването 
се опира върху обогатена извадка пациенти, 
които вече са били повлияни от медикамента по 
време на стабилизационна фаза и това ограничава 
генерализирането на находките.

3. Дизайнът на проучването може да слее 
ятрогенните неблагоприятни ефекти от внезапното 
прекратяване на медицирането с благоприятните 
ефекти на краткосрочното поддържащо лечение. 
Цялата предполагаема полза е регистрирана през 
двойно-сляпата фаза, а през удължението се печели 
само малко подобрение.

4. 100 седмици лечение завършват 1,3%
от пациентите на арипипразол (7 души!), което 
предпоставя нереалистична и недопустима 
екстраполация към извличане на смислени 
заключения.

Резултатите от средно- и дългосрочните 
клинични проучвания на фармакотерапия при БАР 
(независимо от прилаганите медикаменти) трябва 
да се оглеждат критично и да се приемат с резерви, 
„тъй като естественият ход на биполярното 
разстройство е с рецидиви през средно 16 - 18 
месеца и истинската профилактика не може да се 
оцени за 6 – 12 месеца“ (Goodwin, Jamison 27). 

Отдавна също е известно, че рязкото пълно 
и дори частично отменяне на поддържащо лечение 
предизвиква рецидив при биполярни пациенти. 
Този „биполярен феномен“ е описван често при 
Li (напр., Goodwin 29), но е наблюдаван също при 
антиконвулсанти (Franks et al. 20), антипсихотици 
(напр., Healy 30; Ghaemi 23) и антидепресанти (напр., 
Baldessarini et al. 5), прилагани при пациенти с други 
разстройства на настроението или психози. Именно 
затова Geddes et al. 21 специално изключват от своя 
систематичен обзор и метаанализ на дългосрочното 
използване на Li при БАР проучванията с
рандомизирано отменяне.

Поради изброените дотук причини, 
както и поради разнообразни свързани или не 
с тях недомислия при дизайнирането на редица 
проучвания (ярък пример за които представя 
аналитичният оглед на Tsai et al. 69), практически 
цялата съобщена разлика в честотата на рецидиви
между плацебо и арипипразол всъщност се явява 
през първите 26 седмици. Ето защо, на този етап 
на знанията трябва постоянно да се съобразяваме с 
една важна за клинициста поука, засега утвърдена 
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чрез множество проучвания: „Просто защото
едно лекарство има антиманийни свойства и, ако
продължи да се приема, би предпазило от връщане
към мания през следващите месеци, не може да се
предполага, че то ще предотвратява нови епизоди.
Докато такова предположение може и да важи
до известна степен за литий, то не се подкрепя
основателно от данните за другите антиманийни
агенти.“ (Goodwin, Jamison 27).

3. АРИПИПРАЗОЛ ПРИ ДЕПРЕСИВЕН
ЕПИЗОД В БАР (ВКЛ. ПРИ ТЕРАПЕВТИЧНО
РЕЗИСТЕНТНА ДЕПРЕСИЯ)

Група водещи изследователи в областта на
разстройствата от биполярния спектър обединява
усилията си за анализ на две 8-седмични, идентични
по дизайна си РДСКИ при непсихотични биполярни
пациенти (CN138-096 and CN138-146) (Thase et al.
65).

A. Обхванати са 188 пациента на плацебо
и 186 на 5 - 30 мг/дн арипипразол. Средната
доза арипипразол е 17,6 мг/дн. Преждевременно
прекратяват приема на медикация 47% от
пациентите на арипипразол и 35% на плацебо. 
През периода Седмица 1 – 6 арипипразол показва
значимо по-голяма редукция на общата оценка по
MADRS спрямо плацебо, но на Седмица 7 тази
разлика изчезва (-11,14 : -11,86).

B. Включени са 188 пациента на плацебо 
и 187 на 5 - 30 мг/дн арипипразол (средна доза
15,5 мг/дн). Преждевременно се отказват 41,2% 
от пациентите на арипипразол и 29,8% от тези на
плацебо. През периода Седмица 1 – 3, както и на
Седмица 5 арипипразол показва значима редукция
на оценката по MADRS спрямо плацебо, но на
Седмица 8 междугруповата разлика изчезва (-11,46
: -12,34).

В крайна сметка и в двете изпитвания
арипипразол не се отличава по ефективност от 
плацебо според основния измерван параметър:
крайните общи оценки по MАDRS, макар че
в интервала между Седмица 1 и Седмица 6 са
регистрирани статистически значими разлики
в полза на арипипразол. Нещо повече: в никое
от двете изпитвания въпреки рано изявената си
антидепресивна ефективност според оценките
по CGI-S-биполярна версия, арипипразол не 
се отличава от плацебо на Седмица 8 по същия
параметър. Обобщените резултати не потвърждават, 
че след двумесечно прилагане в използваните дози
арипипразол превъзхожда по ефективност плацебо. 
Тук е важно също да се отбележи, че при лечение
на депресия в БАР прилаганият дозов режим на
арипипразол (амплитуда 15 – 30 мг/дн) не се понася 
толкова добре, колкото в проучванията върху мания
и шизофрения.

 4. АРИПИПРАЗОЛ КАТО ДОБАВЪЧНО 
ЛЕЧЕНИЕ ПРИ БАР

При тежките манийни състояния обичайно 
се препоръчва комбинирана фармакотерапия 
(Yatham et al. 76; Ketter 37r ).

Например, 384 биполярни пациента, 
незадоволително повлияни от прилагане на Li (157 
души) или валпроат (227 души), са рандомизирани 
в съотношение 2 : 1 на добавяне или на 15 – 30 мг/дн 
арипипразол, или на плацебо за срок от 6 седмици 
(съотв. 253 на стабилизатор на настроението 
+ арипипразол и 131 – на стабилизатор на 
настроението + плацебо) след опит да се постигне 
намаляване на общия симптомен товар с поне 25%
през предходните 8 седмици (Vieta et al. 73). Средната 
доза арипипразол на Седмица 6 от двойно сляпата 
фаза е 19,0 мг/дн. Дозите Li и валпроат са сходни в 
групите с добавяне на плацебо и арипипразол (Li 
е съотв. 994 мг/дн и 1119 мг/дн при серумни нива 
0,77 mMol/L и 0,78 mMol/L; валпроат е съотв. 1175 
мг/дн и 1180 мг/дн). Тази фаза завършват съотв. 
85% от пациентите на плацебо и 79% от пациентите 
на арипипразол, като в сравнение с плацебо 
добавянето на този медикамент показва значимо 
по-голямо подобрение според общата оценка по 
YMRS (-13,3±7,9 : -10,7±7,6; P<0,01). Оказва се 
обаче, че тази междугрупова разлика се дължи само 
на групата приемащи валпроат и не се регистрира
при групата на Li. Заслужават отбелязване и още
две находки: честотата на ремисия е 66,0% при 
добавен арипипразол и 50,8% при пациентите на 
плацебо (P<0,01; необходим брой лекувани болни
за постигане на една ремисия = 7). Подобрението 
според MADRS не показва значима междугрупова 
разлика, но относителният дял пациенти с поява 
на депресия в хода на проучването е значимо по-
нисък в групата с добавен арипипразол в сравнение 
с плацебо (7,7% : 16,9%; P<0,01).

Друго проучване представя резултати 
от добавяне на арипипразол или плацебо към 
поддържащо лечение на БАР I с Li / валпроат 
в съотношение 1 : 1 за  52 седмици при общо 
337 пациента (Marcus et al. 42). Добавянето 
на арипипразол удължава значимо повече от 
плацебо времето до рецидив на афективен епизод 
(съотношение на рисковете = 0,54) и нещо повече: 
честотата на рецидиви за 52 седмици е 17% на 
арипипразол и 29% на плацебо.

5. АРИПИПРАЗОЛ ПРИ ОСТАТЪЧНИ 
СУБСИНДРОМНИ ДЕПРЕСИВНИ СИМПТОМИ

Честа причина за страдание и 
инвалидизиране при БАР са резидуалните симптоми: 
най-вече субсиндромна депресия (Altschuler et al.
3) и при такива пациенти в ежедневната практика 
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много често се прилага подсилващо лечение – напр.
АВП. За подобни подходи засега разполагаме с 
немного данни от систематични проучвания. 

При 20 пациента с БАР I или II, които
са приемали стабилна доза стабилизатор на
настроението или антидепресант за поне 8 седмици
без пълноценно повлияване на депресивните
симптоми, е добавен арипипразол за още 8 седмици
в открит дизайн при начална доза 5 - 15 мг/дн.
След две седмици дозата може да се увеличава
с по 5 мг/дн на всеки две следващи седмици до
максимум 30 мг/дн (Schweitzer et al. 57). 14 пациента
завършват напълно втората фаза на проучването.
Повлияването е дефинирано като спад на оценката
по MADRS с поне 50%, а ремисията – като най-
много 8 т. по MADRS. Налице е значим спад на
оценката по MADRS в хода на лечението (P<0,0005).
Подобрението става значимо от Седмица 2 и остава
такова до Седмица 8. Оценката по CGI-S намалява
по сходен начин: значимо от Седмица 2 до Седмица
8 (P<0,0005). Не се открива корелация между
дозата арипипразол и редукцията на оценките по
MADRS или CGI-S. Четиримата пациента с висока
оценка при изходния преглед (ср. 19 т. по YMRS,
амплитуда 16 - 22) се подобряват на Седмица 8 до
средна оценка 3 т. (амплитуда 0 - 4). Отделният
анализ на данните при четиринадесетте пациента 
с БАР II показва значимо подобрение в хода на
лечението според оценката по MADRS (−5,07 т.,
Р=0,006) – значимо на Седмица 2 и Седмица 4
(Р=0,058), но не и на Седмица 8; същото показва
и оценката по CGI-S. Липсва значимо подобрение
според оценката по YMRS. При групата с БАР II се
регистрират малко по-ниски честоти на повлияване
и ремисия.

Достъпни ни бяха и шест отворени
проучвания на случаи при подсилване с арипипразол
при биполярна депресия (Ketter et al. 38; Kemp et al.
36; McElroy et al. 45; Dunn et al. 15; Sokolski 58; Mazza
et al. 43), като всички без едно (Sokolski 58) включват 
пациенти с БАР I и II, а при три арипипразол е 
прилаган като монотерапия (McElroy et al. 45; Dunn 
et al. 15; Mazza et al.43). Всичките шест проучвания
съобщават за подобряване на депресивните
симптоми – независимо дали пациентите са на
монотерапия или на подсилване с арипипразол,
като проучването върху най-голяма група (n=85) и с
най-голяма продължителност (16 седмици) отчита
и най-висока честота на повлияване (65%) (Mazza
et al. 43). В проспективните проучвания повлияване
е при 42% - 65% от пациентите. 

6. АРИПИПРАЗОЛ И НЕЖЕЛАНИ 
ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ ПО ВРЕМЕ НА
ПРИЛАГАНЕТО МУ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БАР.
ПРИДЪРЖАНЕ КЪМ ЛЕЧЕНИЕТО.

В публикуваните проучвания на арипи-

празол, търсещи ефективност при БАР, от 
рандомизиране отпадат средно три четвърти от
включените в стабилизационна фаза пациенти
– било поради странични ефекти, липса на 
ефективност, оттегляне на съгласие или по други 
причини, като така остава само „обогатена“,
„изчистена“ група участници, реагирали добре 
на арипипразол в предходните фази на лечението. 
Същевременно и при БАР е показано, че частичното
непридържане към лечението само по себе си 
увеличава вероятността за пълното му прекратяване 
(Lindenmayer et al. 40). Както вече бе представено 
в огледа на проучванията на арипипразол при 
шизофрения (Хранов 2), редица характеристики 
на болестта и особености на лечението могат да
налагат сериозни ограничения върху системното 
следване на предписания лекарствения режим 
(Perkins 50; Pfeiff er et al. 51; Quach et al. 52).

Антипсихотиците от първо и от второ 
поколение имат сходна ефективност при мания,
но съществуващите важни разлики в профилите
им на поносимост могат да имат особено важно 
значение по време на дългосрочното лечение (Vieta, 
Goikolea 71). НЛР, явяващи се в хода на прилагане на
арипипразол при БАР, не се отличават по нищо от 
регистрираните при лечение на шизофрения. Тук 
само бегло ще откроим два факта: при лечение на 
депресивен епизод в БАР арипипразол се свързва с
по-честа акатизия, инсомния, гадене, уморяемост,
неспокойствие и ксеростомия, отколкото плацебо. 
При дългосрочно (до 100 седмици) сравнително 
проучване срещу плацебо и при приблизително
равна изходна стойност на телесното тегло (86,1 
кг за групата на арипипразол и 85,1 кг за групата 
на плацебо) пациентите от втората група наддават 
със ср. 0,4 кг, докато в групата на арипипразол се 
регистрира спад на теглото със ср. 1,9 кг  (Keck et 
al. 32).

ОБОБЩЕНИЕ

Клиничното прилагане на арипипразол 
през годините след официалното му регистриране 
/ лицензиране за лечение на БАР в много държави 
осигурява значителна свобода за сигурното му 
прилагане в много клинични сценарии и разкрива 
все по-пълно по-важните му ограничения. 

Наскоро, след изграждане на представяния 
тук критичен оглед на систематично набирана 
солидна информация, си позволих да представя 
пред българските психиатри следното обобщаващо 
мнение за мястото на арипипразол при БАР (Хранов 
1): съществуват базирани на емпирични данни 
основания да се приеме, че арипипразол изявява 
много рано солидна антиманийна ефективност, която 
не се дължи  просто на седиране; еквивалентен е на
халоперидол при възбудени биполярни пациенти; 
еквивалентен е на оланзапин и рисперидон в 
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краткосрочни и средносрочни изпитвания; по-добър
е от халоперидол и е еквивалентен на рисперидон
за клинично и житейски значимо отлагане на
маниен рецидив в дългосрочни / профилактично
дизайнирани изпитвания (вкл. при прибавяне към
ламотригин – данни от 2010 насам). Медикаментът
е ефективен и при субпопулациите биполярни
пациенти в смесени афективни епизоди и с бързо 
циклиране (без официален лиценз за такава 
индикация в Европа). Има добра допълнителна
антиманийна ефективност при добавяне към
„големите“ стабилизатори на настроението (без
официален лиценз за такава индикация в Европа). 

Арипипразол изявява и относително ранна,
но краткорочна и незадържаща се ефективност
при депресия в БАР (непроверена ефективност
при резистентна депресия) Има относително
добър ефект при субсиндромни депресивни
симптоми по време на ремисия (потвърден само
при малки извадки и съмнителен – при БАР II).
Съществуват данни и за добра ефективност при
резидуални субсиндромни депресивни симптоми.
Депресивните биполярни пациенти понасят по-
трудно рутинната антиманийна терапевтична доза.

Комбинацията от ефективност и благопри-

ятен профил на поносимост и безопасност, която 
арипипразол предлага, осигурява добро придържане 
към лечението. Това от своя страна може да 
доведе в дългосрочен план и до по-ниска честота 
на рецидиви и оттам – до клинично значимо и 
дългосрочно подобряване на ежедневните дейности 
и социалното функциониране на пацентите. 

Показателна е една от особено забележ-
ителните находки в скорошен оглед на практиките 
на голяма извадка американски лекари: едва 3% от 
психиатрите и 7% от ОПЛ обявяват арипипразол 
за свой пръв избор при лечение на шизофрения,
докато 23% от психиатрите и 16% от ОПЛ го 
назовават като свой пръв избор при лечение на БАР 
(Chow et al. 11 – цит. по Tsai et al. 69). Съответно, през
2002 – 2007 най-честа индикация за предписване на 
арипипразол в лекарски кабинети е БАР I (296.0 по 
CD-9-CM) (Diak, Mehta 14). Видно е, че набраните 
данни от прилагането на арипипразол в клиничната 
практика позволяват признаването му за полезен и 
сигурен инструмент за разтрошаване, удребняване 
и в крайна сметка – за сериозно минимизиране на 
многообразните симптоми, съставящи ядрото на 
биполярното афективно разстройство.
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Обонятелни нарушения при пациенти с депресивно разстройство 
– обзор
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Депресивното разстройство, респективно големия депресивен епизод (ГДЕ) се среща с голяма честота 
сред психичните разстройства. Най-разпространената проява на ГДЕ е чувството на тъга, безпомощността 
и подтиснатата афективна реактивност. Тези оплаквания се явяват симптоми и при биполярното афективно 
(БАР), в депресивна фаза, както и при сезонното афективно разстройство (САР). Депресивни оплаквания могат 
да се наблюдават и при здрави индивиди, но в по-лека степен и с по-кратка продължителност. Целта на този 
обзор е да се направи преглед върху честотата на обонятелните нарушения сред пациенти с ГДЕ  и съответно 
при здрави индивиди. Обонятелната перцепция е изследвана чрез психофизиологични методи, оценяващи 
феномени на обонятелния праг, обонятелната идентификация и обонятелната дискриминация. Настоящият
обзор разкрива, че ГДЕ се асоциира с намалена обонятелна сензитивност. Обонятелната идентификация и 
дискриминация се оказват незасегнати при депресивното разстройство. Намалената обонятелна сензитивност 
се отъждествява с редуцираната способност да се кодира обонятелна информация и редуциран обем на 
обонятелния булб. Подобни патофизиологични процеси се наблюдават и при здрави индивиди в депресивно 
състояние, докато при пациентите с БАР и САР те отсъстват. От проследените изследвания се налага извода, 
че обонятелните промени при пациенти с ГДЕ са болестно, модалностно и тестово специфични и прилагането 
на подходяща обонятелна и когнитивна батерия ще има значима диференциално-диагностична стойност при 
пациенти с ГДЕ.
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обонятелна идентификация

Olfactory impairments in patients with depressive disorder –       
an overview 
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Depressive disorder, respectively major depressive disorder (MDD) occurs with high prevalence among mental 
disorders. The most common manifestation of MDE is a sense of sadness, helplessness and suppressed aff ective reactivity. 
These complaints are also symptoms of bipolar disorder (BPD) in his depressive phase, as well as seasonal aff ective 
disorder (SAD). Depressive symptoms can be observed in healthy individuals, but less severe and for a shorter duration. 
The aim of this review is to provide an overview on the incidence of olfactory disorders among patients with MDE 
and respectively, compared with healthy subjects. Olfactory perception was investigated by psychophysical methods 
evaluating olfactory threshold olfactory identifi cation and olfactory discrimination. This survey reveals that MDE is 
associated with reduced olfactory sensitivity. Olfactory identifi cation and discrimination are unaff ected in MDD. Reduced 
olfactory sensitivity is in association with reduced ability to encode olfactory information and reduced volume of the 
olfactory bulb. Similar pathophysiological processes are observed in healthy subjects in depressive condition while in
patients with BPD and SAD prove to be absent. Clinical studies suggests that olfactory changes in patients with MDD
are disorder-, modality- and test- specifi c and implementation of an appropriate olfactory and cognitive battery will have 
signifi cant diff erential diagnostic value in patients with MDD.

Bulgarian Journal of Psychiatry. 2016, Vol 1(4): 310-316.
Keywordsy :  MDD, sadness, olfactory sensitivity, SAD, BPD, olfactory identifi cation, olfactory discrimination
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Чувството на тъга е универсална промяна в
настроението, позната на всеки. Тъгата се смята за
една от основните 6 човешки емоции (страх, гняв,
тъга, щастие, удивление, отвращение), независещи
от културални и ценностни вариации. (Ekman and 
Davidson, 1994) Няколко са мозъчните региони, 
участващи при обработка на състояние на тъга, като
най-застъпените от тях са anterior cingulate cortex и
dorsomedial prefrontal cortex. (Murphy et all., 2003)
Ключов остава въпросът, кои промени в чувствата
и настроението различават нормалната проява на
тъга от тъгата като част от депресивно разстройство.
В недалечното минало (DSM IV; APA, 2000) на
депресивното разстройство се гледаше като на
група от афективни разстройства в която влизaха и
униполярните и биполярните депресивни епизоди.
Сега ( DSM-5; APA, 2013) тези две групи афективни
разстройства са разделени. Сред униполярните
депресивни разстройства двете най-чести групи 
са ГДЕ и Дистимията. И двете състояния имат
общи ключови симптоми: депресивно настроение,
загуба на интереси и удоволствие. За разлика от
ГДЕ, при Дистимията депресивното настроение не
е толкова силно изразено и трае по-малко от две
седмици. Биполярното афективно разстройство
(БАР) се различава от униполярните депресивни
разстройства с редуването на манийни или
хипоманийни и депресивни епизоди. И при ГДЕ,
и при БАР може да има сезонност в проявите.
Критериите при детерминирането на ГДЕ са
наличието за повече от 2 седмици на депресивно
настроение с прояви на тъга, безпомощност, липса
на интереси, загуба на апетит, отслабване на тегло
или покачване на тегло, инсомния или хиперсомния,
увеличена психомоторна ажитираност, умора,
чувство за безполезност, нарушена концентрация и
мисли за самоубийство.

Съществуват няколко теории, обясняващи
различни аспекти на ГДЕ. Когнитивният подход 
акцентира върху начина, по който мозъкът моделира 
постъпващата отвън информация и създава
дисфункционални представи за света и за себе си
(Beck 1979). Клинични изследвания, използващи
невроизобразяващи техники, показват разлика
в мозъчния метаболизъм във вентромедиалния
префронталния кортекс и амигдалата при пациенти
с депресия и здрави индивиди. (Drevert, 2003)
Освен при обработка на емоции, амигдалата е
тясно свързана с анализ на обонятелни стимули.
(Soundry et al., 2011) От амигдалата обонятелната
информация постъпва в орбитофронталната кора.
Това анатомофизиологично припокриване при
преработка на емоции и обонятелни стимули има
важно значение в диагностиката на ГДЕ (Murray

et al., 2011). Смята се също, че дисфункцията
в серотониновите рецептори и в другите 
моноаминоергични системи, може да доведе до
ГДЕ ( Savitz et all., 2009; Savitz and Drevert, 2013). 
Девиантната серотонинова невротрансмисия се 
счита като отговорна за функционална дисконекция 
между гирус цингули и амигдалата (Pezawaas et al., 
2005). 

Депресивни епизоди, случващи се през 
определен период на годината (есен или зима) 
се обединяват под наименованието Сезонно 
афективно разстройство (САР). Счита се, че 
патофизиологичните механизми на ГДЕ, БАР и 
САР са различни. При САР се намира нарушено 
функциониране на супрахиазмалното ядро на 
хипоталамуса, отговорно за поведенческите 
промени при промяна в дължината на деня 
(Krout et al., 2002). За САР е характерно доброто 
терапевтично повлияване от бяла, флуоресцентна 
светлина (Earstman et all., 1998).

Човешкото обоняние структурно и 
функционално се характеризира с първично и 
вторично ниво на обработка на обонятелната 
информация (Martzke et al., 1997). Обонятелната 
сензитивност е част от първичното, сензорно ниво 
на анализ, докато обонятелната идентификация, 
обонятелната дискриминация, обонятелната оценка 
спадат към вторичното, еволюционно по-високо 
йерархично ниво на преработка на обонятелните 
сигнали (Wieirstall and Pause, 2012). Качествено
и количествено измеримите характеристики при 
изследване на обонянието са три – обонятелен 
праг, обонятелна идентификация и обонятелна 
дискриминация. Обонятелен праг е минималната 
концентрация от дадено вещество, способна да 
провокира обонятелно усещане. Обонятелна
идентификация е способността за разпознаване 
на надпрагов обонятелен стимул и намирането му 
сред списък с редица други стимули: обонятелна 
модалност с висока когнитивна стойност. 
Обонятелна дискриминация е способността 
за разграничаване на различни надпрагови 
обонятелни стимули. Тук не е необходимо 
тяхното назоваване, т.е. тяхната идентификация. 
Обонятелната дискриминация се асоциира с 
хипокампа, което рефлектира върху връзката на 
обонятелната дисфункция с работната памет. От 
съществуватвуващите 27 обонятелни теста,  най-
използвани за клинични цели са University of 
Pennsylvania 40-item Smell Identifi cation Test (UPSIT) 
и Sniffi  n’ Sticks. Те могат да тестват обонятелната 
идентификация с много висока специфичност и 
сензитивност.
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Обонятелна сензитивност при пациенти
с депресивно разстройство

Повечето от клиничните проучвания
изследващи обонятелните нарушения при ГДЕ,
установяват,че сравнени със здрави индивиди,
обонятелната сензитивност при пациенти с ГДЕ 
е намалена. (Табл.1) Pause et al., 2001 изследват 
обонятелната чувствителност при медикирани 
пациенти с остър ГДЕ. Beck’s depression score,
BDI при групата медикирани пациенти е 28, 5
± 11, 4. Обонятелният праг е изследван с два
аромата, еугенол и фенилетилалкохол. Установяват
редукция на обонятелния праг при пациентите с
ГДЕ, сравнени със здравите контроли. Подобни
са и изводите на Tomas et al., 2002. Те установяват
леко увеличен обонятелен праг (р ≤ 0.10) при
група от 16 неселектирани пациенти с ГДЕ със
среден BDI score 23. 8 ±  9. 5. Lombion-Pouthier 
et al., 2006, също намират нарушена обонятелна
сензитивност при пациенти с тежък депресивен
епизод BDI score 23. 8 ± 5. 7 и без коморбидност.
Обонятелният праг е оценяван чрез Olactif Test.
Negoias et al., 2010, откриват нарушена обонятелна
чувствителност при пациенти с ГДЕ BDI score 29. 7 
± 10. 8, с допустима коморбидност и предварителна
оценка на когнитивния статус с ММSE.
Обонятелната функция е изследвана чрез Sniffi  n’ 
Sticks теста. Два клинични проекта проучват дали
редуцираната обонятелна сензитивност е свързана
с депресивното разстройство или е вторичен ефект
от антидепресивната терапия (Serby et al., 1990,
1992). Изследвани са 9 пациента с ГДЕ чрез Hamilton
Depression Score (HAM-D), които са показали 
резултат 19. 7 ± 1. 6, приемащи антидепресанти.
Pause et al., 2005, изследват 11 пациенти с ГДЕ, 
неприемащи антидепресанти и намират по-висок
обонятелен праг за фенилетилалкохол и ментол
при пациентите с умерено тежък ГДЕ BDI score 19.
7 ± 6. 9. И двете изследвания стигат до извода, че
намалената обонятелна сензитивност при пациенти
с ГДЕ се дължи на заболяването и не е медиирана
от антидепресивната терапия. Gross-Isserhoff  
et al.,1994, проучват промените в обонятелния
праг при 9 пациенти с ГДЕ три пъти по време на
терапията с антидепресанти (HAM-D Score 1-ви
ден - 24.1 ± 1.2, 21-ви ден – 11.7 ± 1.1, 42-ри ден
– 6.4 ± 0.6). Те наблюдават значително подобрение
на обонятелния праг при пациентите с ГДЕ шест
седмици след започване на антидепресивната
терапия. Тези резултати се потвърждават от 
намереното от Pause et al., 2001, редуциране на
обонятелните нарушения при ГДЕ след успешна
антидепресивна терапия. По-късно Pause et al.,
2005 и Negoias et al., 2010, не намират зависимост
между намалената обонятелна сензитивност при

пациенти с ГДЕ и тежеста на заболяването. От 
всички проучвания върху темата само едно не 
намира промени на обонятелната сензитивност 
при ГДЕ (Swiecicki et al., 2009). В това проучване 
са включени само недементни пациенти с MMSE 
≥ 24, HAM-D Score 15.2 ± 1.6 и BDI score 27. 2 ± 2. 
8. Обонятелният праг е изследван със Sniffi  n’ Sticks 
тест. Една от причините за негативната корелация, 
както самите автори подчертават е включването 
на пациенти, започнали антидепресивно лечение 
преди проучването.

В контраст с многото проучвания за ролята 
на обонятелната сензитивност при пациенти с 
ГДЕ, твърде малък е броят им при други психични 
разстройства, протичащи с депресивни епизоди. 
Swiecicki et al., 2009, не намират значима промяна 
на обонятелния праг при пациенти с БАР. До 
подобни изводи при пациенти с БАР стигат и 
Kruger et al., 2006. И при двете изследвания липсват 
групи със здрави контроли. Върху ролята на 
обонятелната сензитивност при пациенти със САР 
има две проучвания с противоречиви резултати. 
Postolache et al., 1999 не намират разлика в 
обонятелната сензитивност при пациенти със САР, 
сравнени със здрави контроли, както преди, така 
и след фототерапия. В следващо тяхно изследване 
Postolache et al., 2002, докладват по-висока 
обонятелна чувствителност при пациенти със САР 
независимо от сезонността.

Обонятелна идентификация при 
пациенти с депресивно разстройство

         Повечето от клиничните проучвания, 
изследващи обонятелната идентификация при 
пациенти с депресивно разстройство, сравнявани
със здрави индивиди не показват различие. 
(Табл.2) При първото проучване върху темата на 
Amsterdam et al., 1987, при използване на един 
от най-разпространените обонятелни тестове 
UPSIT (University of Pennsylvan to the University 
of Pennsylvania Smell and Test) и при прилагане 
на HAM-D score, вариращ ор 18 до 37, не намитат
нарушение в обонятелната идентификация.
Warner et al., 1990, и малко по-късно Kopala et al., 
1994, дублират горните резултати при пациенти 
с ГДЕ. Pause et al., 2003, при проучване върху 20 
пациенти с ГДЕ и 20 здрави контроли, използвайки
олфактометър за обонятелна идентификация, 
достигат до извода, че тя е сравнима в двете 
изследвани групи. Lombion-Pouthier et al., 2006, при 
изследване на обонянието на 49 пациента с тежък 
ГДЕ чрез Olfactif test, намират, че получените 
резултати са сравними с тези на контролната група. 
Swiecicki et al., 2009, също не намират различия 
при изследването на обонятелната идентификация 
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чрез Sniffi  n’ Sticks test при пациенти с ГДЕ.
Използвайки същия обонятелен тест при болни 
с ГДЕ, Negoias et al., 2010, отново не откриват
разлики с контролната група здрави индивиди. В
друго проучване от 2012 Naudin et al. сравняват
обонятелната идентификация при пациенти с ГДЕ
преди и след 6 седмично антидепресивно лечение
с тази при здрави контроли. Авторите не откриват
значими разлики в обонятелното идентифициране
в 3-те групи. 

Три проучвания сравняват обонятелната
идентификация при пациенти с ГДЕ и болест
на Алцхаймер. Solomon et al., 1998 и по-късно
McCaff rey et al., 2000, изследват обонянието
чрез Pocket smell test, съкратена версия на UPSIT
при 20 пациенти с ГДЕ и 20 пациента с болест
на Алцхаймер (БА). Когнитивния статус е
оценяван с MMSE. И двете изследвания намират, 
че депресивните пациенти имат значително по-
добра обонятелна идентификация, сравнима с
тази при конролните здрави индивиди. Подобен е
дизайнът на изследването на Pentzek et al., 2007 – 
20 пациента с ГДЕ, 20 – с БА и 30 здрави контроли.
Когнитивият статус е оценяван с ADAS-cog, а
обонятелната идентификация с Sniffi  n’ Sticks test.
Резулултате показват, че когнитивният дефицит при
болните с БА корелира с обонятелния им дефицит и
е значително по-лош в сравнение с останалите две
групи (ГДЕ и здрави контроли). 

Едва няколко проучвания намират намалена 
обонятелна идентификация при пациенти с ГДЕ.
Serby et al., 1990; 1992, отчитат по-ниски резултати 
при групата пациенти с ГДЕ, използвайки UPSIT, но
при приложение на „yes and no identifi cation task”,
резултатите между ГДЕ групата и контролната
група здрави индивиди са съпоставими. По-ниските
резултати с UPSIT теста авторите обясняват с по-
големите когнитивни ресурси, които  изисква от
пациента при изпълнението му. Clepce et al., 2010,
намират нарушено обонятелно идентифициране
само при пациенти в остър депресивен епизод, но
не и в стадий на ремисия.

Три клинични проучвания изследват
обонятелната идентификация при пациенти с
депресивно разстройство, различно от ГДЕ.
Oren et al., 1995, сравняват 21  не подложени
на антидепресивна терапия пациента със САР
с 21 здрави контроли и не намират разлика в
обонятелното идентифициране в двете групи. 
Postolache et al.,1999, прилагат тестуване с UPSIT
при 24 здрави индивиди и 24 пациента със САР
и не откриват значими разлики в резултатите на
болните със САР и здравите контроли. Kruger et 
al., 2006, изследват 16 пациента със БАР, 7 със и 

9 без събитийно асоцииран епизод. Използвайки 
Sniffi  n’ Sticks test, авторите не откриват различия 
в обонятелното идентифициране между отделните 
групи. До подобни резултат достигат и Swiecicki 
et al., 2009, като е сравнявано обонятелното 
идентифициране при пациенти със САР, ГДЕ и
здрави индивиди. В проучване от 2011 г. Cumming 
et al. на пациенти с БАР авторите намират по-ниска 
обонятелна идентификация в сравнение със здрави 
контроли. При сравняване на резултатите между 
пациентите с БАР и група пациенти с шизофрения, 
групата с БАР показва по-ниски стойности. Досега 
има едно изследване на Negoias et al., 2010, върху 
обонятелната дискриминация при пациенти с 
ГДЕ, при което не е отчетена значима разлика в 
показателите на здравите контроли и пациентите с 
ГДЕ.

Обонятелни нарушения при здрави 
индивиди с транзиторни прояви на депресивни 
сиптоми

В оригинално проучване от 2007 г. Pollatos 
et al. изследват обонятелната сензитивност и обо-
нятелната дискриминация чрез Sniffi  n’ Sticks test сред
24 здрави участника, които предварително са пре-
минали през емоционална индукция чрез показване 
на картина с позитивно, негативно и неутрално 
съдържание. (IAPS, International Aff ective Picture 
System) Резултатите показват, че обонятелната
сензитивност намалява при показване на картина 
с неприятно, негативно съдържание. Обонятелната 
дискриминация не показва зависимост от 
емоционалното състояние. Изводите, които правят 
авторите са, че дори и при транзиторни прояви на 
безпомощност и негативно настроение, подобно на 
пациентите с ГДЕ, обонятелният праг се увеличава. 
Обонятелната идентификация и дискриминация 
остават незасегнати от емоционалната кондиция 
на участниците. Това потвърждава тяхната 
феноменологично вторична, когнитивна преработка 
на обонятелната информация.

Изводи

От настоящия литературен обзор е видно, 
че обонятелната сензитивност е намалена при
пациентите с ГДЕ. Това обонятелно нарушение 
е свързано с депресивното разстройство и не 
е резултат от антидепресивната терапия. Има 
корелация между нарушената обонятелна 
сензитивност и тежестта на ГДЕ. След 
приложението на успешно антидепресивно 
лечение при пациенти с ГДЕ обонятелната 
чувствителност се подобрява и изчезва? 
Обонятелната идентификация и дискриминация 
са незасегнати при депресивното разстройство. 
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Промените в обонятелната сензитивност са
специфични за ГДЕ и не се наблюдават при БАР
и САР. Дори и при здрави индивиди, чувството
за тъга и безпомощност водят до повишаване на
обонятелният праг. Тестуването на обонятелната 
чувствителност при подобни индивиди може 
да служи за ранно откриване на депресивни
епизоди. Намалената обонятелна сензитивност
се отъждествява с редуцираната способност да се
кодира обонятелна информация и редуциран обем
на обонятелния булб. Намалената обонятелна

чувствителност като следствие от дисфункция на 
обонятелния булб, свръхсенсибилизира амигдалата
при обработка на негативни стимули при пациенти
с депресивно разстройство. 

От проследените изследвания се 
налага изводът, че обонятелните промени при 
пациенти с ГДЕ са болестно, модалностно и 
тестово специфични и прилагането на подходяща 
обонятелна и когнитивна батерия ще има значима 
диференциално-диагностична стойност.

Табл. 1 Клинични проучвания върху обонятелната сензитивност при пациенти с ГДЕ, БАР и САР

(1) Клинично 
проучване

 Брой
пациенти.
ДиагнозаДДиагнозаД

Средна възраст Тежест на заболяването Обонятелен тест Обонятелна 
сензитивност

 Gross-Isserhoff  
et al., 1994

K-9
П-9, ГДЕ

К-49,11±4.82
П-49,00±4

П, ден 1-24.11±1.17 ден 21-
11.67±1.13
ден 42-6.44.67±0.58
HAM-D

Андростенон, 
изоамилацетат

ден 1, ден 21
П = К
Ден 42
П > К

Kruger et al.,
2006

П-16, БАР П-41.9±10.7 0.8±1 HAM-D
0.8±1,2 SRMI Sniffi  n’ Sticks test БАР =

Lombion-
Pouthier et al.,
2006

К-58
П-49, ГДЕ

К-38.4±13.9
П-43.4±17.5

П-23.75±5.74
BDI score

Olfactif 
test П < К

Negoias et al.,
2010

K-21
П-21, ГДЕ

К-39.62±11.4
П-36.9±10.1

П-29.67±10.84
BDI score Фенилетилалкохол

Sniffi  n’ Sticks П < К

Pause et al.,
2001

К-42
П-42, ГДЕ

К-44.4±12.6
П-48.4±13.2

К-4.8±2.5
П-28.5±11.4
BDI score

Фенилетилалкохол
еугенол П < К

Pause et al.,
2005

К-11
П-11, ГДЕ без
терапия

К-33.0±8.6
П-32.7±5.5

К-2.1±2.3
П-17.7±6.9
BDI score

Фенилетилалкохол
ментол П < К

Postolache et 
al.,1999

К-24
П-24, САР

К-42.1±11.8
П-42.8±9.7 / Фенилетилалкохол П(САР) = К

Postolache et 
al.,2002

К-16
П-14, САР

К-39.0±10.8
П-42.3±11.5 / Фенилетилалкохол П(САР) > К

Serby et al.,
1990

К-9
П-9, ГДЕ  без 
терапия

К-50-59
П-50-59

П-19.9±1.6
HAM-D Гераниол П < К(р<0.1)

Swiecicki et al.,
2009

К-30
П- ГДЕ-20
БАР-21

К-35.4±2.1
ГДЕ-35.7±2
ГДЕ-39.6±2

К-0.5±0.3 (HAM-D)
ГДЕ-15.2±1.6 (HAM-D)
БАР(HAM-D)-14.1±1.0

Sniffi  n’ Sticks ГДЕ= БАР=К

Thomas et al.,
2002

K-21
П-21, ГДЕ / П-23.8±9.5

BDI score / П < К(р<0.1)
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Табл. 2 Клинични проучвания върху обонятелната идентификация при пациенти с ГДЕ, БАР и САР

(2) Клинично 
проучване

 Брой 
пациенти. 
ДиагнозаДДиагнозаД

Средна 
възраст

Тежест на 
заболяването Обонятелен тест Обонятелна 

идентификация

 Amsterdam et al,
1987

K-51
П-51,
ГДЕ,БАР

К- /
П-49,00±14 П - 18-37(HAM-D) UPSIT П = К

Clepce et al.,
2010

K-37
П-37, ГДЕ

К- /
П-48,31±11

/ 
BDI score Sniffi  n’ Sticks test П = К

Cumming et al.,
2011

К-22
П-20, БАР

К-35.5±9.8
П-34.6±11.3

П-12.0±8.2
(HAM-D) UPSIT БАР < К

Kopala et al.,
2006

K-21
П-21, ГДЕ

К-32.5±11.1
П-37.0±9.6 / UPSIT П =  К

Kruger et al.,
2006

П-16, БАР П-41.9±10.7 0.8±1 HAM-D
0.8±1,2 SRMI Sniffi  n’ Sticks test БАР = К

Lombion-Pouthier 
et al.,
2006

К-58
П-49, ГДЕ 

К-38.4±13.96
П-43.4±17.5

П-23.75±5.74
BDI score

Olfactif 
test П =  К

McCaff rey et al., 
2000

БА-20
ГДЕ-20

БА-74.1±7.8
ГДЕ-67.5±7

БА-20,8±5.2MMSE
ГДЕ-28,6±1.MMSE Pocket smell test ГДЕ > БА

Naudin et al.,
2012

К-54
П-18, ГДЕ

К-49.0±12.5
П-50.1±13.3

К-2.33±2.3 MADRS
П-35.1±4.5 MADRS

Identifi cation of 
odor n8 ГДЕ = К

Negoias et al.,
2010

K-21
П-21, ГДЕ

К-39.62±11.4
П-36.9±10.1

П-29.67±10.84
BDI score Sniffi  n’ Sticks test П =  К

Oren et al.,
1995

K-21
П-21, САР

К-38±9
П-38±9

П-29±6 (HAM-D
SAD version) UPSIT САР = К

Pause et al.,
2003

K-22
П-22, ГДЕ

К-48.4±11.9
П-47.2±10

K-3.6±3.2
П-25.7±9.4
BDI score

Фенилетилалкохол П =  К

Pentzek et al.,
2007

K-30
БА-20
ГДЕ-20

К-77,1±6.8
БА-75.9±9.1
ГДЕ-73.5±6

П-4.5±3.34 HAM-D
8.8±3.02 ADAS-cog
БА-5.1±4.7 HAM-D
25.1±7.5 ADAS-cog
ГДЕ-4.5±3.3HAMD
9.4±3.2 ADAS-cogg

Sniffi  n’ Sticks test
БА < К
БА < ГДЕ
ГДЕ = К

Postolache et 
al.,1999

К-24
П-24, САР

К-42.1±11.8
П-42.8±9.7 UPSIT П =  К

Serby et al., 1990,
1992

К-9
П-9, ГДЕ 

К-50-59
П-50-59

П-19.9±1.6
HAM-D

UPSIT
Yes/No task

UPSIT П < К
Yes/NotaskП=К

Solomon et al.,
1998

БА-20
ГДЕ-20

БА-74.5±7.7
ГДЕ-69.4±7 / Pocket smell test ГДЕ > БА

Swiecicki et al.,
2009

К-30
П- ГДЕ-20
БАР-21

К-35.4±2.1
ГДЕ-35.7±2
ГДЕ-39.6±2

К-0.5±0.3 (HAM-D)
ГДЕ-15.2±1.6 (HAM-D)
БАР(HAM-D)-14.1±1.0

Sniffi  n’ Sticks ГДЕ= БАР=К

Warner et al.,
1990

К-8
П-6, ГДЕ

К=32(20-44)
П-37(28-50) / UPSIT П =  К

Zucco and Bollini, 
2011

K-12
P-12, ГДЕ

K-39.8±7.1
П-41.9±6.2 / Identifi cation of 

odor ГДЕ = К
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Терминология на суицидното поведение 
Суициден риск при свързаните със суицид поведения
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Представени са основните термини и категории, описващи суицидното поведение – суицидна идеация,
суициден план, суицидни намерения, суицидна комуникация, суициден опит, суициден жест,  себеувреждане и не- 
суицидно себеувреждане, суицид – разгледани като континуум на суицидното поведение – с обособени стадии, 
преходи между тях и асоцииран суициден риск.
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Terminology of suicidal behavior
Suicidal risk in suicide – associated behaviors
Ivo Mitrev 1

Velina Mitreva 2
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Basic defi nitions and descriptions of suicidal behavior are proposed – suicidal ideation, suicidal plans, suicidal 
intention, suicidal communication, suicidal attempt, suicidal gesture, self-destruction and non-suicidal self-destruction, 
committed suicide – interpreted as a continuum of suicidal behavior, with diff erentiated phases,  intermediate transitions 
and associated suicidal risk.

Bulgarian Journal of Psychiatry. 2016, Vol 1(4): 317-328.
Key wordsy : suicide, suicidality, suicidal behavior, suicidal risk.

Суицидно поведение (суицидност)

Съществува значителна терминологична
и концептуална неяснота по отношение на
нефаталното суицидно поведение. С термина
суицидност (suicidality) се обозначават всички
свързани със суицида поведения или мисли 1. Според
едно определение суицидност представлява всеки
поведенчески случай свързан със самоубийството
2. Суицидно поведение е всеки акт, вярванията
и чувствата, свързани с него, за който е вероятно
евентуално да завърши със самоубийство 2.

Непосредствени прекурсори на
самоубийството са 3:

- Суицидна идеация;
- Суицидни планове;
- Суицидни опити.

Въпреки, че идеацията не е същото

като действието 4, тя е включена в рубриката
на суицидното поведение. Това може да бъде 
оправдано по две причини:

- Идеацията може директно да бъде 
наблюдавана или подсказана от
поведението 5, 6;

- Ако поведението се разбира като всичко, 
което лицето върши, то тогава мисленето е 
форма на поведение 7.

Въпреки че суицидната идеация не включва 
непременно действие, тя е проектиране на действие 
и следователно е едновременно психично събитие 
и поведение 7. 

Суицидна идеация

Според различни дефиниции, суицидната
идеация представлява:
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- Мисли за въвличане в поведение, свързано
със самоубийство 8;

- Мисли за ангажиране в поведение, 
предназначено да прекрати собствения
живот 9;

- Процес на фантазиране, планиране,
упражняване и мотивиране на самия себе
си за извършване на самоубийство 10;

- Мисли за самоубийство, дори когато не
биха били осъществени, или желание за
самоубийство 11;

- Съобщавани от самия индивид мисли
за ангажиране в свързано със суицида
поведение 12;

- Мисли, идеи и намерения за самоубийство
13.

Други автори обаче дефинират идеацията
като „планове и намерения за извършване на
самоубийство”14. Освен планиране и приготовления
за себеувреждане, някои определения на суицидната
идеация включват и нагласи – като обмисляне на
суициден акт като потенциална копинг опция 7.

Един от главните проблеми, затрудняващи 
проучването на суицидната идеация е липсата на 
съгласие относно нейната дефиниция. Терминът 
„суицидна идеация”, стриктно казано, трябва
да  обозначава всички мисли, с различни степени
на интензивност и разработка, отнасящи се до
активно отнемане на собствения живот. Наличната
литература по темата обаче често включва в този
термин и идеи за умора от живота, мисли че
животът не си струва да се живее или нежелание
за събуждане от сън. Но връзката на тези идеи с
действителното суицидно поведение трябва да
бъде проучена 15. Mavreas & Ustun класифицират
хората в категорията на идеаторите, в която
включват мисли за смъртта, желания за смърт и
мисли за самоубийство 16. Lewinsohn, Rohde &
Seeley разграничават мисли за смъртта, желание
да бъде мъртъв, мисли за себенараняване или за
самоубийство, и суициден план 5.

Според други автори 17, определящи 
суицидната идеация като по-общо понятие,
включващо още умора от живота и желание за
смърт, терминът суицидно мислене обхваща
експлицитното обмисляне на самоубийство като
линия на поведение 17, 18. При такава дефиниция
суицидното мислене е силен индикатор за
ранимост към суицидни актове и по-малко за
себеувреждане 17. Според тези автори, суицидната 
идеация има три отделни когнитивни елемента 17:
умора от живота, желание за смърт и специфично
суицидно мислене. Тези три компонента са тясно
свързани, въпреки че умората от живота е най-
честа и най-често се среща самостоятелно 17.
Мисленето предполага правдоподобен път, водещ
от умората от живота през желанието за смърт до

специфичното суицидно мислене. Всяка от тези
три форми на суицидна идеация е свързана със 
суицидните опити така, че в проучване-анкета 
една трета от лицата, признали наличие на един от 
елементите на суицидна идеация, са извършвали
суициден опит 17. Този опит за самоубийство може 
да е бил правен отдавна. По-вероятно е индивидът 
да има текущи мисли и минали действия, отколкото
текущи действия и минали мисли 17.

Според някои автори суицидните мисли 
не са суицидно поведение, а са предпоставка за
суицидно поведение – с други думи, някой трябва 
да формулира идеята за суициден акт преди да
предприеме този акт 19, 20. Съответно, проксималното 
суицидно размишление, което предшества 
суицидното поведение 21, може да бъде прицелен 
пункт за превенция и интервенция. Основната
трудност при дефиниране на суицидната идеация 
лежи в установявянето на суицидните намерения. 
Това е особено важно, тъй като намеренията 
са критичната връзка между мисъл и действие, 
показващи степента до която лицето иска да умре 22. 
Разнообразните дефиниции на суицидната идеация 
могат да бъдат разделени на два типа: мисли за 
себеувреждане, при които има суицидни намерения 
и мисли за себеувреждане без суицидни намерения.

Категориите на суицидно поведение 
(суицидна идеация, суициден план, суициден опит) 
не са взаимно изключващи се. Всъщност, всяка 
категория на  широко се застъпва с предшестващата 
я 7. Проучването на предполагаемите рискови 
фактори за по-леките форми на суицидност (напр. 
суицидна идеация) без предварително филтриране 
на по-тежките форми на тези феномени (като 
суицидните опити), може да доведе до погрешно 
сигнификантна връзка, която се обяснява по-добре 
чрез връзката между рисковия фактор, който ни
интересува и по-тежките суицидни форми 23.

Персистиращата суицидна идеация не 
повишава риска от суициден опит 11, 24, 25, но 
може да е индикатор за засилваща се депресивна 
симптоматика 11.

При суицидни пациенти с рекурентно 
депресивно разстройство едно малцинство 
(около 15%) съобщават, че изпитват комфорт от 
суицидните когниции и този комфорт е свързан с 
различни маркери на по-тежък клиничен профил,
включително най-изразена предшестваща суицидна 
идеация и най-изразена суицидна идеация при 
12-месечно проследяване 26. По литературни
данни, персистиращите идеатори се различават 
от еднократните само по по-високите нива на 
депресия. Персистиращите идеатори са правили
суициден план или суициден опит не по-често от 
еднократните 11. От друга страна потискането на
суицидните мисли е свързано с повишена тежест 
на тези мисли 27.

В някои случаи суицидната идеация 
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действа като начин за справяне със стрес, при
който индивидът никога няма да развие суицидни
намерения, нито пък ще извърши опит за 
самоубийство 28, но за съжаление данни за това има 
само в автобиографичната, белетристичната и
екзистенциалната литература 7. Според Ницще
„Мисълта за самоубийство е могъща утеха. Тя
помага да издържиш не една безсънна нощ” 29. Да
знаеш, че има наличен изход в случай, че нещата
продължат да се влошават, това може да даде 
чувство на компетентност и контрол, което помага
на индивида да се справи с кризата 7. Някои автори
говорят за бариера между суицидната идеация
и суицидното поведение, пресичана само от
малцинство идеатори 30. 

Поживотната суицидна идеация е важна.
Например тя може да сочи за толерантност
към суицидното поведение като потенциален
копинг опция, активирана по-късно от понижено
настроение 7.
Твърди се, че преди да се въведе скрининг за
здравословни проблеми, трябва да се проучат
както потенциалните ползи, така и потенциалните
вреди 31. Влиянието на скрининга за суицидна
идеация сред хората със симптоми на депресия в
първичната мрежа не е бил изследван 32. Поради
това, официалната справка относно методите
за суицидна превенция в САЩ заключава, че
скринингът за суициден риск в първичната мрежа
не може да бъде подкрепен – няма достатъчни
доказателства, за да се препоръча или не рутинния
скрининг от страна на общопрактикуващите лекари
в общата популация 33.

Суицидната идеация влошава качеството
на живот, като инвалидността от нея е сравнима
с тази, дължаща се на алкохолна зависимост
и тежка астма 34, 35. Суицидната идеация също
така повишава честотата на смърт от естествени
причини за дълъг период 36. Това важи особено 
за сърдечните заболявания. Въпреки че връзката
между суицидната идеация и смъртността от
естествени причини частично се обяснява с
лошото физически и психическо здраве, мислите
за самоубийство независимо обясняват повишения
риск от смъртност 36.

Много пациенти под висок суициден 
риск не признават суицидна идеация по време на
последната оценка преди самоубийството 37, като
много самоубили се никога не са съобщили своето
отчаяние на приятели, членове на семейството или
на здравен служител 38. Освен това, суицидната
идеация е вътрешен процес на дистрес и отчаяние,
невидим за приятели или членове на семейството 39.
Суицидната идеация е нискорисков чест фактор
сред неклиничните популации. Тя може да стане
рисков фактор за суициден опит или завършен
суицид само когато е коморбидна с по-редки
рискови фактори като дихотомен стил на мислене и

при отсъствие на някои протективни фактори като 
социална подкрепа 7. Според някои проучвания
безнадеждността, безпомощността и липсата на 
адаптивни причини за живеене разграничават 
идеаторите, които се себеувреждат от тези, които 
не извършват себеувреждане.
Емпиричните проучвания са ограничени в своята 
способност да помагат на клинициста в преценката 
на пациента, представящ се със суицидна идеация, 
тъй като показват по-скоро дългосрочния суициден
риск, отколкото по-непосредствения риск 40 и често 
са базирани на данни, събрани след събитието 14.

Суициден план

Различни автори дефинират суицидния 
план като „Формулиране на специфичен метод, 
чрез който индивидът възнамерява да умре” 9 или 
като „Мисъл,относно самоинициирано действие, 
спомагащо за себеувреждащо поведение или опит 
за самоубийство; често включва организиран 
начин на проявяване на суицидно поведение, 
като например времева рамка и метод” 41. Според 
други автори суицидният план представлява 
„обмислен метод за осъществяване на идея, който 
ще доведе до потенциално себенараняване като 
резултат; систематично формулиране на програма 
за действие, която има потенциала да доведе до 
себенараняване” 42. Тези автори описват три типа 
суицидни планове:

- Суициден план тип 1 представлява 
изразяване на дефинитивен план за 
прекратяване на собствения живот, но без 
суицидни намерения;

- Суициден план тип 2 представлява 
възнамеряван метод за извършване 
на потенциално себеувреждане с 
неопределено ниво на намерения;

- Суициден план тип 3 е възнамеряван 
метод за извършване на потенциално
себеувреждане с някакви суицидни 
намерения 42.

И други автори смятат, че суицидното 
планиране е свързано със суицидните намерения, 
но те не са синоними. Планираното самоубийство 
включва по-субективни елементи, свързани с
желания изход и възприеманата леталност на акта на 
себеувреждане 43. Други автори обаче слагат знак за 
равенство между суицидни намерения и суицидно
планиране 44. Някои изследователи класифицират 
суицидното поведение единствено с термините на 
намеренията 6, 45. Някои дори смятат, че по-скоро 
планираното, отколкото действителното крайно 
състояние трябва да бъде основният критерий, 
когато класифицираме действието като суицид или 



Българско списание за психиатрия. 2016; 1(4). 

320

суициден опит 45. 
Текущият летален суициден план се сочи

в литературата като „особено силен” 46 и „особено 
важен” 47 предиктор на евентуален суицид. Посочва
се, че пациентите със суициден план, достъп до
летални методи, скорошни социални стресори и
симптоми на психично разстройство трябва да
бъдат хоспитализирани незабавно 48, както и че
незабавна хоспитализация се налага при пациент,
който има план и способи, социалната му подкрепа
е лоша, вярва че самоубийството е единственото
решение и не може да се разчита, че ще изпълни
плана за амбулаторно лечение 49. Пациент със 
суициден план се разглежда като психиатрична
спешност. Клиницистите са склонни да разглеждат
суицидното планиране като крачка по пътя
от идеация към опит 50. Тъй като суицидното 
планиране повлиява преценката дали пациентът
да бъде хоспитализиран 51, то може сигнификантно
да повлияе лечението. Проучвания съобщават за 
връзка на суицидното планиране с по-летални
суицидни опити 19, 43, 50, 52–54 и по-висок риск от
самоубийство 55-58.

В суицидологичната литература се сочи, че
хората, които мислят или говорят за самоубийство
са под риск; пациент, който има и план как да го
извърши, прави ясно заявление за суициден риск
59. Според справочниците, ако е налице суицидна 
идеация, следващият въпрос, който клиницистът
трябва да зададе е за планове за самоубийство,
като по-специфичните, недвусмислени планове
свидетелстват за по-голяма опасност 48, 59. Колкото 
по-специфичен е планът, толкова по-силни са
намеренията 49. Пациентите обаче, които в края
на краищата ще извършат самоубийство споделят 
суицидните си планове по-често със своето
семейството, отколкото с лекаря си 60.

Според Американската психиатрична 
асоциация около една трета от индивидите със
суицидни мисли развиват суициден план и около
три четвърти от тези с план евентуално извършват
суициден опит 61. 

Според някои данни около две трети от 
лицата, които сериозно обмислят да се самоубият,
съобщават, че имат предшестващо психично
разстройство 9. Според същото проучване
анамнезата за психично разстройство е по-честа
при лицата, които имат суициден план. Анкета сред
общата популация намира, че всяка психиатрична
коморбидност е свързана с по-слабо планирани
суицидни опити 19.
В едно проучване суицидните планове в най-
неблагоприятната си точка са единственият
предиктор на евентуален суицид, както и на
анамнеза за предшестващи суицидни опити 62.
Според други проучвания суицидното планиране е
свързано с по-висока леталност 63, 64 или пък с по-
лоша прогноза 55, 56. Съобщавано е, че планирането

не корелира с агресивно-импулсивни черти 50.
Данните за връзката на депресията със 

суицидната идеация и суицидното планиране са 
противоречиви. Намирано е, че планирането не 
корелира с тежестта на депресията 50, както и че 
депресията предсказва суицидната идеация, но не и 
суицидните планове или опити сред лица с идеация
9. Според други данни обаче, депресията е свързана 
с повишено планиране на акта на самоубийство
65-67. Безнадеждността също може да допринесе 
за високопланирано суицидно поведение при 
подрастващи 65; при деца и подрастващи 68, но не и 
при лица над 50-годишна възраст 69.

Докато суицидната идеация и особено 
суицидният план се считат за силен предиктор 
на суициден риск, обратното – отхвърлянето 
на суицидна идеация или план е много лош 
предиктор, че суицидният риск е нисък. Това 
е уместно демонстрирано в съобщението на 
Isometsa и сътрудници 70. Проучени са 100 случая 
на самоубийство, извършено в деня, в който
пациентът се е срещнал със своя психиатър – само 
22% от самоубилите се са потвърдили суицидна 
идеация в последната си визита 70. При проучване 
на 76 случая на самоубийства на хоспитализирани 
пациенти е съобщено, че 78% от пациентите са 
отхвърлили суицидна идеация при последната 
записана комуникация 37. Твърде човешко е да 
се мисли, че ако позитивното означава риск, 
негативното показва нисък риск. Не е така в случая 
на самоубийството, тъй като пациент с висок риск 
може да бъде субект на суицидни импулси след 
отхвърляне на суицидните намерения или може 
да лъже, тъй като е решил да приключи живота 
си и не желае да му се пречи. Отхвърлянето на 
суицидни намерения или план трябва да се считат 
за неутрален фактор 71.

Суицидни намерения

Суицидните намерения са трудни 
за измерване per se 72. Пациентът, който се 
опитва да умре, може да отхвърли суицидни
намерения с цел да избегне хоспитализация 73. 
Срам, амбивалентност, помрачено съзнание или 
интоксикация могат да повлияят 73. Според DSM-5 
определянето на степента на намеренията може да 
бъде предизвикателство. Индивидите могат да не 
признават намеренията, особено в ситуации, при 
които това би довело до хоспитализация или би 
причинило стрес на обичан човек 74. Трудно е да се
оценят намеренията точно, но когато суицидният акт
е добре планиран, това предполага високи суицидни 
намерения 75. Суицидните намерения могат да 
бъдат определени по-специфично на базата на 
степента на планиране, познанията за леталността 
на планирания суициден акт и степента на изолация
на лицето 76. Измерването на суицидните намерения 
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може да бъде особено полезно при оценяването на
краткосрочния суициден риск 56.

Оценката на намеренията при проучване
на парасуицида е по необходимост ретроспективна
14 и може да отразява по-скоро промените,
които се случват на респондента след неговото
себеувреждане, отколкото намеренията към
времето на акта 77. В случаите на завършено
самоубийство, оценката е още по-индиректна. Тъй
като суицидните намерения рутинно се оценяват
в клиничната практика, много е важно ползата от
тази процедура да бъде верифицирана 56.

Суицидна комуникация

Под суицидна комуникация се разбира
директно или индиректно, вербално или писмено, 
чрез художествени произведения или по други
начини изразяване на суицидна идеация или
планове за себеувреждане. Колкото по-конкретен
и ясно формулиран е планът и колкото по-летален
е планираният метод, толкова по-сериозна е
суицидната комуникация 1, 78. Суицидните заплахи 
са особен случай на суицидна комуникация,
използвани с намерение за промяна на поведението 
на други хора 1.

Според обзор върху проучванията с 
психологична аутопсия 79, между една трета и
половината от самоубилите се недвусмислено
са съобщили суицидни намерения на околните в
последните месеци преди акта. Числото нараства до
60-80% когато се включи и индиректната суицидна
комуникация 80, 81. Тези проучвания показват, че
суицидната комуникация често е повтаряна в
различни форми и съобщавана на повече от едно
лице в социалната мрежа 78.

Според D. Wasserman суицидната 
комуникация може да се класифицира на вербална и
невербална, а по-нататък – на директна и индиректна
82. Често се смята, че суицидната комуникация
представлява „вик за помощ” или опит да се
манипулира ситуацията, когато предшестващите
комуникационни опити са пропаднали 83. Докато
някои комуникации са планирани като вик
за помощ, манипулативни заплахи или целят
намаляване на шока от надвисналия суицид, други
отразяват непреднамерено изразяване на вътрешна
ангажираност с бягство чрез самоубийство 84.
Каквато и да е мотивацията, тези вербални или
невербални експресии са „всеизвестните червени
флагове, които привличат вниманието на околните
за потенциалния риск от по-летални суицидни
поведения” 83. Те по тази причина представляват
ключови моменти на суицидната превенция 78.

Различни фактори затрудняват
интерпретацията на суицидната комуникация:

- Въпреки, че годишната честота на 
суицидната идеация в общата популация 
във Великобритания е около 2%, по-малко 
от 1 на 200 лица със суицидни мисли се 
самоубива 85. Следователно, въпреки, че 
пътят до завършения суицид обикновено 
включва суицидна идеация, наличието на
суицидни мисли не е силен предиктор на 
самоубийство;

- Времевата дистанция и връзка между 
суицидната идеация, решението за 
самоубийство и финалния суициден акт 
са несигурни и променливи 78. Някои 
суицидни актове са импулсивни, с малко 
време между решението и опита 67. Също 
така може да има времева дистанция между 
комуникацията на суицидните мисли и 
финалния суициден акт, което може би се 
дължи на преднамереното решение да не 
се допусне интервенция през последните 
финални дни 79. 

Тези фактори, комбинирани с неясната 
форма на суицидната комуникация затруднява 
интерпретацията и на членовете на социалната 
мрежа, и на специалистите от здравеопазването.
На належащата интервенция могат да попречат 
и популярни митове като:„хората, които говорят 
за самоубийство, не го правят” и „питането за 
суицидна идеация може да предизвика мисли за 
самоубийство”.

Суициден опит

В литературата са предлагани много 
дефиниции за суициден опит: 

- Започната от самия индивид 
последователност от действия, като 
индивидът към времето на инициация
очаква, че серията от действия би довела до 
неговата смърт. (Поведение, предприето с 
поне някакво намерение да се умре) (DSM-
5) 74;

- Ангажиране в потенциално себенараняващо 
поведение, при което има поне някакво 
намерение да се умре 9;

- Автодеструктиван акт с намерение да се 
прекрати собствения живот 50;

- Автодеструктивен акт, достатъчно 
сериозен, за да изисква медицинско 
изследване и извършен с намерение да се 
приключи със собствения живот 86;

- Нефатален себепричинен деструктивен 
акт с ясно формулирано или загатнато 
намерение да се умре 1;

- Човешки акт на умишлено причинено
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прекратяване на собствения живот 15;
- Комбинация от акт и намерение да се умре

87;
- Всяко себепричинено увреждане с поне 

някакво намерение да се умре 3;
- Автодеструктивно поведение с намерение

за прекратяване на собствения живот,
независимо от нанесените увреди 88;

- Всяко нефатално себеувреждащо поведение 
с някакво намерение да се постигне смърт
73;

- Всяко потенциално себеувреждащо 
поведение с нефатален изход, за което има 
доказателства (изрични или подразбиращи 
се), че лицето е възнамерявало в някаква (не
нула) степен да убие себе си. Суицидният
опит може да завърши, но може и да не
завърши с увреждания 2;

- Потенциално себеувреждащо поведение с
нефатален изход, за което има доказателства
(категорични или подразбиращи се), че
лицето е възнамерявало в някаква (не нула) 
степен да се самоубие 12;

- Нефатално, насочено към самия себе си
потенциално увреждащо поведение с
каквото и да е намерение да се умре като
резултат от поведението. Суицидният опит
може да доведе, но може и да не доведе до
увреждане 41.

Наличието на суицидна идеация и суициден
план сигнификантно повишава риска от суициден 
опит 89. От друга страна, суицидните опити са силен
рисков фактор за последващо самоубийство и 
несуицидна смъртност 90–93. Суицидната смъртност 
при извършилите опит за самоубийство е между 4 и
12% 73, 94–99. Опитите за самоубийство са свързани с 
високи честоти на смъртност от повечето естествени
причини, особено със смърт от респираторни,
циркулаторни и гастроентерологични заболявания
90. 

Две трети от лицата, които сериозно
обмислят да се самоубият, съобщават че имат
предшестващо психично разстройство 9. Този 
процент е по-висок при лицата, които са извършили
суициден опит – 80% 9. Има тенденция пациентите,
които правят сериозни суицидни опити, но оцеляват
да са по-млади (17-35г.) и да показват депресивни
симптоми като чувства на обезцененост,
безпомощност, безнадеждност 100.

Сериозните суицидни опити са важен фокус
на проучвания, тъй като се смятат за заместител на 
завършеното самоубийство 101. Сериозността на
опита за самоубийство се измерва чрез суицидните
намерения и леталността на извършения опит 63.

Суициден жест

Суициден жест (suicide gesture) е термин, 
който все още се използува от някои автори, с цел, да 
отграничи лицата, ангажирани с автодеструктивно 
поведение без намерение да умрат, от тези, които се
опитват да извършат самоубийство 87. Според други
определения суицидният жест:

- Представлява суициден опит, характери-
зиращ се с нисколетален метод, слабоизра-
зени намерения и планиране и леки 
физически увреждания 102;

- Включва себезастрашаващи актове с 
много нисък летален потенциал (например 
причиняване на повърхностни драскотини 
или предозиране на витамини) 2.

Себеувреждане

Терминът себеувреждане (self-harm) 
покрива спектър от поведения. Най-сериозните 
форми са свързани тясно със суцида, докато 
поведенията от по-мекия край на спектъра се сливат 
с други реакции на емоционална болка 103.

Според едно определение, себеувреждането 
представлява „Епизод на умишлено себеувреждане, 
който може да е мотивиран, но може и да не е 
мотивиран от желание за прекратяване на живота“
104. Актовете на себеувреждане не означават
непременно, че индивидът иска да умре 17. Въпреки 
това има силна връзка между себеувреждането, 
суицидния опит и завършеното самоубийство 105, 106. 
Известно е, че себеувреждането често се повтаря
107 и тази повторяемост увеличава риска от още
бъдещи епизоди 108, 109. Тази повторяемост увеличава
риска и от последващо самоубийство 91, 110.

Хората, които извършват преднамерено 
себеувреждане, но оцеляват, в миналото са 
наричани неуспешни самоубийства. Нарастването 
на хоспитализациите поради опити за самоубийство 
през 60-те години на ХХ век води до осъзнаване, че 
много от тези лица всъщност не са искали да умрат
111, въпреки че също така е осъзнат повишения риск 
от последващ суицид 112. Ако себеувреждането
включва широк обхват от поведения и лицата,
извършващи себеувреждане са хетерогенна група, 
трябва предпазливо да се генерализира относно 
себеувреждането 103.

Несуицидно себеувреждане

Съществува дебат дали суицидният опит 
трябва да бъде разграничаван от несуицидното 
себеувреждане 113, но рискът от самоубийство е 
свързан главно с това дали преднамереният акт на 
самоотравяне / самонараняване се е случил или не 
и по-малко със степента на суицидни намерения
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114, 115. Все пак доминиращ подход в литературата е
да се прави разграничение между суициден опит и
себеувреждане без намерение да се умре 116. Според 
DSM-5 74 при несуицидното себеувреждане липсата
на суицидни намерения или е заявена от индивида
или се подразбира от повтарящото се ангажиране
в поведение, за което индивидът знае, че не би
довело до смърт.

Разграничаването между суициден опит и
преднамерено себеувреждане се базира на това, че 
относително малко хора, които съобщават за едното
поведение, съобщават и за другото, както и на това, че
себеувреждането по-рядко е свързано с поживотна
суицидна идеация. В Британската национална
анкета за психиатрична морбидност 75% от лицата,
които са извършили себеувреждане без суицидни
намерения, са направили това с цел да привлекат
внимение или да променят ситуацията 117. Все пак, 
въпреки че в скорошни проучвания несуицидното
себеувреждане и суицидното поведение са
разграничавани по намерения, честота и леталност 
на поведението, изследователите също намират, че
тези два типа себеувреждащо поведение често се
случват едновременно 118.

Самоубийство

Различни определения за самоубийство 
(суицид) гласят:

- Акт на умишлено прекратяване на
собствения живот 9;

- Всяка смърт, която произтича пряко или
косвено от позитивно или негативно
действие на самата жертва, за което 
действие тя е осведомена, че ще има такъв
резултат 119;

- Фатален себепричинен деструктивен акт с
ясно формулирано или загатнато намерение 
да се умре 1;

- Човешки акт на умишлено причинено
прекратяване на собствения живот 15;

- Умишлена, себепричинена смърт 120;
- Всяка смърт от нараняване, отравяне или

задушаване, при която има доказателства
(изрични или подразбиращи се), че това 
поведение е себепричинено и че покойникът 
е възнамерявал да убие себе си 12;

Суицидността като континуум

Съществуващата литература дава доказа-
телства за това, че суицидността се развива по
протежение на континуум, простирайки се от
по-леки форми (мисли за смъртта или суицидна
идеация) до по-тежки прояви на намерението да 
умре (сериозни суицидни опити или завършен

суицид) 121–123.
Разглеждането на суицидността като 

феномен, развиващ се по протежение на континуум 
възниква преди няколко десетилетия като 
противопоставяне на конвенционалните по това 
време статични медицински модели, които се 
фокусират главно върху завършените самоубийства
с малко или без никакво внимание към събитията 
и процесите, водещи до тези смърти 124. Mikawa, 
Paykel и други призовават за нова, процес-
ориентирана дефиниция на суицидното поведение, 
отразяваща динамичните взаимодействия на 
средови и личностови фактори 123, 125. Понастоящем
е широко приет модел на самоубийството, 
концептуализиран като процес или континуум от 
идеации / поведения, развиващ от леки към по-
тежки форми на суицидност, най-често включващ 
следните стадии / етапи 126:

- Суицидна идеация;
- Суициден план;
- Суициден опит;
- Завършен суицид.

Според други автори, суицидният 
континуум включва серия от елементи, които 
прогресивно напредват от най-ниска до най-
изразена суицидност: краткотрайна и непланираща 
суицидна идеация, хронична суицидна идеация, 
суицидни жестове, дифузен рисков стил на живот, 
неопределен суициден план, специфичен суициден 
план, несериозен суициден опит, сериозен
суициден опит и завършено самоубийство 127. Други 
схващания включват безнадеждността в суицидния 
континуум: чувства на безнадеждност и отчаяние 
– мисли, че животът не си струва да се живее – 
пасивно желание за смърт –суицидна идеация – 
суицидни планове – суицидни опити – завършено 
самоубийство 128.

Според Paykel и сътрудници 123, свързаните
със суицида феномени, простиращи се от
мисли за смъртта и суицидна идеация до опит
за самоубийство, са разположени в континуум. 
Въпреки че не винаги е възможно да се демонстрира 
наличието на всички тези стъпки в „пътя” към 
суицида, обикновено по-интензивните мисли 
включват „по-малко интензивни” 123. Авторите 
отбелязват, че при поставянето на въпроси относно 
целия континуум от феномени – от по-малко 
интензивни до по-интензивни когниции, около
половината респондери на всеки феномен (мисли за 
смъртта, идеация, план, суициден опит) съобщават 
наличие на по-слабо интензивни мисли 123.

Други автори използват термина „спектър”: 
суицидното поведение може да бъде представено   
като спектър, който се простира от краткотрайни 
суицидни мисли до завършен суицид 48. 

Прогресирането по суицидния континуум 
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е сред най-важните фактори, повишаващи сериоз-
ността на суицидния опит 127.

Стадии на суицидното поведение и
преходи между тях

В Таблица 1 е представено разпростра-
нението на суицидни мисли и поведение при
възрастни, според проучване, проведено в САЩ 129.
Таблица 1. Разпространение на суицидни мисли и
поведение при възрастни.

%

Суицидни мисли 3,7
Суиц иден план 1,0

Суициден опит 0,5

Завършено самоубийство 0,01

Поживотните честоти на свързаните със
суицида феномени, според проучване, проведено в
Италия са 130:

%

Суицидна идеация 3,0
Суицидни планове 0,7

Суицидни опити 0,5

Клиницистите често са изправени пред 
задачата да определят риска пациент със суицидна
идеация да направи впоследствие суициден план 
или опит 24. Според едно изследване, вероятността
суицидните идеатори да направят суициден план
е 24,6%, а опит – 18,2%. Вероятността за опит
сред идеаторите с план е 49% 130. Тези резултати
подкрепят идеята за суицидния континуум – 
повишена честота или пълно наличие на свързаните 
със суицида феномени сред всички потенциално
суицидни участници в проучването 130. Според друго 
проучване през изследваното десетилетие, 6,2% от
респондентите, които в началото са отхвърлили
каквато и да е поживотна нефатална форма на
суицидно поведение, са съобщили за първа поява
на идеация, 2,3% съобщават за новопявил се 
суициден план, 0,7%  – за суициден жест,а 0,9% за
първи суициден опит 24. 

Тези резултати са в съответствие с ре-
зултатите от предшестващи проучвания 131–133.
Най-силен предиктор на суицидна идеация при
проследяването е историята на предшестваща
идеация. Предшестващата идеация обаче е не-
гативно свързана с план и опит при проследяване. С
течение на годините след първата поява на суицидна
идеация рискът от нова поява на идеация или план 
намалява. Противоположно, предшестващото
суицидно планиране е свързано с повишен риск от

последващ суициден план и жест 24.
Почти всички поживотни DSM-III-R 

разстройства при базисното изследване значимо 
и позитивно предсказват суицидна идеация при 
проследяване. Психичните разстройства сред
идеаторите обаче, не предсказват последователно 
последващ суициден план 24. 

Съществуват  находки 134, 135, че най-силният 
предиктор на нефаталните форми на суицидно 
поведение е предшестващата история за такива 
мисли / поведения. Освен това, предшестващата 
история за суицидна идеация е предиктор на
последваща идеация, но историята за суицидна 
идеация при отсъствие на план или опит е 
негативно свързана с последващ риск от суициден
план или опит. Само предшестващата история на 
суициден план е свързана с последващ план и жест, 
и само предшестващата анамнеза за суициден опит 
е свързана с последващ риск от суициден опит 24. 
С други думи, анамнезата да не се действа под 
влиянието на суицидната идеация е сигнификантен 
предиктор да продължава да не се действа 19, 24. Това
дава емпирична подкрепа за клиничното гледище, 
че персистиращата суицидна идеация при отсъствие 
на суицидни планове или опити не повишава риска 
от суицидни планове и опити и може всъщност да 
понижи суицидния риск 24. Значително по-слабата 
асоциация на психично разстройство при базисното 
изследване с последващи планове, жестове или 
опити, отколкото с идеация, предполага, че ефектът 
на психичното разстройство върху формите 
на суицидно поведение се медиира от ефекти 
върху идеацията и че детерминантите на прехода 
от идеация към планове, жестове и опити се 
контролират от други фактори 24.

Според обзор от 2002 г. съотношението 
суицидна идеация към суицидни опити се движи 
между 4:1 и 13:1 7. Съотношението на идеаторите, 
които извършват самоубийство е още по-ниско 
– някъде между 1:100 и 1:2000 7, 15, 85. В анализ на 
суицидния риск в кохорта от 1573 извършили 
суициден опит, проследявани за 5 години, 
смъртността от самоубийство е била 6% – почти два 
пъти по-често при мъжете, отколкото при жените, с 
най-висок риск през първата една година 136.  

Въпреки че само малка част от суицидните 
идеатори прибягват до суициден опит или до 
самоубийство, общоприето е, че болшинството 
извършили суициден опит или завършен суицид са
имали суицидна идеация и са изработили суициден 
план преди извършването на акта на себеувреждане
126. Като цяло, мислите за самоубийство са по-чести
от плановете, които пък от своя страна са по-чести 
от суицидните опити 137.

Според някои автори 138, всички стадии на 
суицидното поведение, както и преходите между 
тях, се влияят от генетични и средови фактори и 
техните реципрочни взаимодействия. Пример за 
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взаимодействие между гени и среда при развитието
на пасивна суицидна идеация е наблюдението,
че самите индивиди, които генетично са
предразположени към развитие на депресия могат
да се стремят към високорискова среда, в която е по-
вероятно да им се случват заплашващи събития 138.
Алтернативно, предразположените към депресия
могат да разглеждат средата като по-враждебна
в сравнение със средния човек. В допълнение,
авторите въвеждат чертите импулсивност и агресия,
и двете повлияни от генетична предразположеност
и неблагоприятни средови обстоятелства като
ключови фактори, определящи фаталността на
суицидния опит 138.

Учудващо малко се знае за това кой аспект 
на суицидното поведение психичното разстройство
всъщност предсказва 126. Някои епидемиологични
проучвания предполагат, че психичните
разстройства предсказват началото на суицидната
идеация, но имат по-слаб ефект върху предикцията 
на суицидните планове или опити сред лицата със
суицидна идеация 89. Друг фактор, маркиращ пътя
от суицидната идеация към суицидния опит според
някои данни е безработицата 139, докато проучването
на влиянието на травматизиращите събития върху
ескалацията на суицидността все още не е довело
до убедителни доказателства 140.

Лицата, извършили самоубийство без пред-
шестващи суицидни опити (фалшиво негативна

предикция) може би са изразили суицидна идеация 
или са планирали суициден акт 130. Дори когато 
свързаните със суицида феномени изглеждат като 
„вик за помощ” или манипулативни актове и има 
само слаба вероятност за завършен суицид (фалшиво 
позитивна предикция), те имат силно въздействие 
върху семейството и върху интерперсоналните 
взаимоотношения 130.

Суицидните идеация, планове и 
опити имат сходни рискови предиктори 141. 
Според суицидологичната литература обаче, 
интервенциите, които редуцират честотата на 
суицидните опити често не водят до такава 
редукция и на суицидната идеация 142, 143, което 
предполага, че техният ефект може да се дължи по-
скоро на намаляване на вероятността за преход от 
идеация към опит 141.

В заключение може да се изтъкне, че тъй 
като нашите настоящи суицидологични познания 
не ни дават достатъчно прецизни и надеждни
предиктивни модели, всички субекти, които 
имат свързани със суицида феномени заслужават 
специално внимание. Също може да се посочи, че 
е остра нуждата от всеобщо приети дефиниции за 
суицидното поведение, които биха ни дали шанс да 
говорим на сходен език, сигурност, че изучаваме 
едно и също поведение, както и възможност за 
приложение на правилния терапевтичен подход.
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Употреба на марихуана и шофиране
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Установяването на употреба на марихуана при шофиране е нарастващ проблем в световен мащаб, 
свързан с повишен риск от пътно-транспортни произшествия. Ефектите от  употребата на марихуана зависят 
от дозата, от „уменията“ на употребяващия марихуана, а също от това дали става въпрос за интермитентна 
или хронична консумация. Употребата на марихуана може да бъде доказана при измерване в орална течност, в
кръвта или в урината на шофьора.

Българско списание за психиатрия. 2016: 1(4): 329-331.
Ключови думиу : марихуана, шофиране, пътно-транспортни произшествия

Marijuana use and driving
Pavlina Andreeva-Gateva 1, 2 , Cvetelin Gatev 3

1 Department of Pharmacology and Toxicology, Medical University – Sofi a
2 University Hospital Lozenets, Sofi a University “St. Kliment Ohridsky”
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 Ascertaining the fact of marijuana use in drivers is a growing world-wide problem associated with an increased 
risk of car accidents. Eff ects of marijuana use depend on dose, on user’s “skills” for use, and also – on intermittent or 
continuous style of marijuana consumption. Marijuana use might be proved by measuring the level in oral liquids, in
blood and the urine of the driver.

Bulgarian Journal of Psychiatry. 2016, Vol 1(4): 329-331.
Key wordsy : marijuana, driving, car accidents.

Канабисът е наличен в три форми – 
марихуана (растението канабис), хашиш (продукт,
състоящ се от компресирани или пречистени
смолисти жлези, нар. трихоми, от растението
канабис) и масло (hash oil). Обикновено се пуши,
но може да се консумира и като съставка на храна.

Активното вещество тетрахидроканабинол
(ТНС) се хидроксилира в черния дроб под влияние
на CYP2C9 ензимна система до 11-хидрокси-ТНС,
който впоследствие се окислява до карбокси-кисел
метаболит – 11-нор-Δ9-тетрахидроканабинол-9-
карбоксилна киселина (ТНС-СООН), който след
конюгиране с глюкуронова киселина се екскретира
с урината (Lange et al., 2016 6).

В урината се определя карбоксилно-
киселият метаболит, който е неактивен.
Установяването на ТНС в оралната течност може
да има предимство пред установяването на ТНС-
СООН в урината, тъй като то доказва по-скорошна

употреба на канабис. Освен това, в оралната 
течност се измерва ТНС, който е активен (Odell et 
al., 2015 13).

Времевият прозорец на детекция (на
установяване) на ТНС-СООН в урината зависи от 
няколко фармакологични и физиологични фактора 
– количество, честота на приема и концентрация на 
ТНС в консумирания продукт. 

При честа употреба в големи количества, в 
урината се установяват високи нива в продължение 
на седмици и месеци след спирането на приема (Lee
et al., 2015 a7). Това може да се обясни с факта, че 
ТНС е силно липофилен, отлага се в мастната тъкан
и оттам бавно се освобождава обратно в кръвта и се 
метаболизира до ТНС-СООН. 

Освобождаването на ТНС от мастната 
тъкан е силно вариабилно и в известна степен 
зависи от индекса на телесната маса на индивида
(McGilveray, 2005 12).
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Установяване на употреба на канабис

В оралната течност фармакокинетиката
на ТНС съответства на промените в плазмените
концентрации, като обаче съотношението
слюнка:плазма е високо. Количеството на ТНС в
оралната течност вероятно се определя от депо-
ефекта вследствие на пушенето. Концентрациите
на ТНС в оралната течност, също както и
концентрациите на ТНС-СООН в урината, силно
варират при отделните индивиди (Lee et al.,, 2015b8).

Общо може да се каже, че консумацията 
на канабис по-лесно се установява по наличието
в оралната течност наскоро след пушенето, но
времевият прозорец за отриване на метаболита
в урината е много по-голям. Депо-ефектът на
канабиса в устната кухина може да бъде причина
за позитивни резултати, дължащи се на пасивно
инхалиране. Този ефект може да се наблюдава до
30 минути след експозицията (Cone et al, 2015 1).

Времето за установяване на ТНС в
оралната течност е по-сходно с времевия прозорец
на детекция (на установяване) на ТНС в кръвта,
отколкото с времето, за което може да се установява
метаболитът THC-COOH в урината. Времевият
прозорец за установяване на канабис в оралната 
течност е по-голям в сравнение с този в кръвта.

Ефекти на канабиса върху способността
за шофиране

Ефектите на канабиса при шофиране са:
удължаване на реакционното време, нарушения във
възприятията, в краткотрайната памет, в техниката
на шофиране. Ефектът на канабиса е дозо-
зависим, но по-силно се засягат автоматизираните
шофьорски функции, а задачите, които изискват 
контрол на съзнанието, са по-слабо засегнати
(Gjerde & Mørland, 2016 3).

Канабисът е най-често употребяваната
забранена субстанция в световен мащаб.
Шофирането под влияние на канабис е все по-
нарастващ проблем. Канабисът, както и алкохолът,
потиска централната нервна система, но повлиява
способността за шофиране по различен начин (Liu
et al., 2016 9). Консумиралите алкохол карат по-
бързо, докато под влияние на канабиса обикновено
шофьорите карат по-бавно. Алкохолът причинява
свръхнадценяване на собствените възможности,
докато канабисът кара шофьорите да са по-
внимателни.

Канабисът пречи на шофьора да прояви
своята опитност. Най-често това се проявява
с удължено време за реагиране и с нарушена
способност да се следва пътят (т.е. да се поддържа
правилно положение на превозното средство
на пътя) (Siliquini et al., 201116). Установяват се

когнитивни нарушения, касаещи краткотрайната 
памет, вниманието, работната памет и 
изпълнителната функция. Шофьорите, пушили 
канабис, изглежда че осъзнават нарушенията в 
способността си да шофират, поради което се 
опитват да свръхкомпенсират, карайки с по-ниска
скорост и предприемайки по-малко рискове. 

Нарушенията, които причинява ТНС, 
се усилват при по-сложна пътна обстановка, 
изискваща повишено внимание, а също и при 
продължителни монотонни шофирания (MacDonald 
& Pappas, 201611).

Острите психологични ефекти на 
канабиноидите включват: еуфория, дисфория, 
седация и нарушения във възприятията. 
Интензитетът на еуфорията/дисфорията при 
шофьорите варира в зависимост от дозата, начина 
на прилагане и типа на превозното средство, както 
и от очаквания ефект, от обкръжението на пушещия 
канабис и от неговата личност. Канабисът може да 
предизвика субективен физически дискомфорт и 
дори летаргия (Hunault et al., 2014 5).

Острата интоксикация с канабис причинява 
дозо-зависимо нарушаване на когнитивната и 
на психомоторната функция, рисково поведение 
и може да наруши способността за шофиране 
(Rogeberg & Elvik, 2016 15). Дозата се измерва чрез 
количеството на тетрахидроканабинола (ТНС) в 
продукта, изразено в милиграми или микрограми 
на килограм. Факторите, от които зависи приетата 
доза, са опитността и техниката на пушене, както 
и съдържанието на ТНС в продукта (цигарата). И 
трите фактора варират в широки граници.

При несистемно употребяващи канабис (не 
всеки ден) концентрацията на ТНС в кръвта бързо 
спада, докато тази на непсихоактивния метаболит 
11-нор-9-карбокси-ТНС (ТНССООН) може да се 
установи до 7 дни след изпушването на 1 джойнт, 
съдържащ около 38 mg ТНС (Ellgren et al., 2008 2). 
Ако кръвната проба се вземе около 90 мин до 3-4 
часа след ПТП, това е достатъчно дълъг период, 
за който повечето от пробите се оказват негативни 
по отношение на съдържанието на канабиноиди,
независимо че кръвната проба е била позитивна в 
момента на ПТП-то.

При често употребяващите канабис може 
да се развие толеранс (Ramaekers et al., 2016 14), 
като нарушенията в способността за шофиране са 
по-слабо проявени, в сравнение с инцидентните 
пушачи при едни и същи нива на ТНС в кръвта. 
Въпреки това рискът от ПТП при индивиди с
развита зависимост, при пушещи марихуана повече 
от 1 път седмично и при пушещи повече от 4 пъти 
седмично, е повишен – съответно 1.49, 2.76 и 2.5 
пъти (Hartman & Huestis, 2013 4). Рискът от ПТП 
през първия час от изпушването на марихуаната се 
удвоява, но е по-висок, отколкото риска на 2-рия 
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час. 
При спиране на канабиса след хронична 

употреба нарушената способност за шофиране
може да продължи до 3 седмици поради наличие
на остатъчен ефект, а също и поради нарушения в
съня, които възникват като прояви на синдрома на
отмяна (Lundahl & Greenwald, 2016 10).

Изследването на урината не може да
се използва за предсказване на риска от ПТП,

поради големия прозорец на откриване на канабис
в урината. Въпреки силно изразената линейна 
зависимост между концентрациите на ТНС в 
серума и в оралната течност, връзката между 
способността за шофиране и концентрациите на
ТНС в серума и в оралната течност е слаба. Поради
големите интериндивидуални вариации не е 
възможно по концентрацията в оралните течности 
да се предскаже серумната концентрация.
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Относно границите на психиатрията като теория и практика
Георги Попов
Психиатрична клиника – Варна

Психиатрията има по-особен статут като медицинска дисциплина и източниците за това се
коренят в същността на психиатрията като теория и практика, както и в недобрата информираност на
медицинските професионалисти, а и на пациентит – за това какво може да се научи и какво може да се
получи от психиатрията. Цел на този текст е в най-стегнат вид да се осветят някои принципни въпроси
и  по-горещи теми относно това, което можем да наречем пространство на психиатричната теория и
практика.

Българско списание за психиатрия. 2016: 1(4): 332-336.
Ключови думиу : психиатрия, интердисципинарен подход. 

On borders of psychiatry as theory and praxis
Georgi Popov
Department of Psychiatry – Varna

Psychiatry possesses a somewhat specifi c position among other medical areas and reasons for that are
embedded in the core characteristics of psychiatry as theory and praxis, and besides – in the insuffi  cient level of 
acquaintance of medical professionals, and patients about the resources of psychiatry – in regard to knowledge and 
abilities. The aim of this text is to give a comprehensive evaluation of basic principles and important topics in the fi eld 
of psychiatric theory and praxis.      

Bulgarian Journal of Psychiatry. 2016, Vol 1(4): 332-336.
Keywordsy : psychiatry, interdisciplinary approach.

Психиатрията има четири основни смислови
значения: биологично, психологично, социо-
културално и философско.

Биологичното значение на психиатрията 
я определя в рамките на медицинската  теория и
практика, т.е. прави от нея медицинска дисциплина. 
Изучаването на етиологията, патофизиологията
и патогенезата, клиниката, епидемиологията,
биологичната терапия и профилактиката на
психичните разстройства са основни медицински 
задачи на психиатрията.

Психологичният аспект на психиатрията 
е свързан с факта, че всяко психично разстройство
възниква при субект с конкретен темперамент и
характер, които въздействат върху формирането
на симптомите и начина, по който личността
реагира спрямо тях. Познавайки здравото ядро
на личността, което винаги присъства в болестта, 
ние по-добре опознаваме нейната същност и  по-
адекватно очертаваме терапевтичната стратегия.
Различни психо-социални стресови фактори
могат да причинят, отключат, или моделират
психично разстройство. Това е също тема,
гранична с психологията. Не на последно място 

психотерапията, която има съществено място в 
психиатричната терапевтика, е психологическо 
лечение, което според съвременната невронаука 
има и биологични основания.

Развитието на психологичната терапия в 
България и особено съчетаването на задълбочени 
знания и умения по биологична терапия с 
професионална психотерапия представлява
всъщност „висшия пилотаж“ в психиатричната 
терапевтика. За съжаление в България липсва
изискване за притежаване дори на базисни знания
и умения по психотерапия от специализиращите 
психиатрия.

Социо-културалното значение на
психиатрията произтича от ролята на културата 
във формирането на груповата и индивидуалната 
психология  (например на качества като 
толерантност, не/сигурност, индивидуализъм 
и т.н.), на психопатологичните симптоми и 
синдроми (включително така наречените 
културално-обусловени синдроми), на влиянието 
на психиатричната стигма и т.н. Културалната 
психиатрия е обособен клон на психиатрията 
и спомага за по-доброто разбиране на т.нар. 
ендофенотип, като взаимодействие на биологични, 
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психологични и социо-културални фактори.
Философските традиции на психиатрията 

се датират обичайно от 19 век. През 1890 г. У.Джеймс
разглежда психопатологията като източник на
данни и въпроси за развитие на философския дебат.
Основателят на съвременната психопатология К.
Ясперс, който е едновременно психиатър, психолог
и философ, широко прилага философските закони
при анализа на психиатричните симптоми.

Феноменологията и екзистенциализмът 
оказват силно въздействие върху развитието
на психиатричната теория и практика в лицето 
на такива психиатри като Щраус, Минковски,
Мерло-Понти, Бинсвангер и др. В България
професорите-психиатри К.Чолаков, Вл.Иванов и
К.Киров оставиха значима следа в интеграцията на
философия и психиатрия. След известен отлив от
философските традиции през втората половина на
20 в., през последните 20 години има нов Ренесанс
на интереса към философските идеи. Ученията на 
Шопенхауер, Ницше, Хусерл, Бергсон, Витгенщайн
и други намират приложение в психологичната
терапия, в изучаването на  АЗ-съзнанието и не на
последно място – в развитието на личностово-
центрираната медицина. 

Този вид медицина гарантира хуманизма
в приложението на медицината, базирана на
доказателства.

ПСИХИАТРИЯТА КАТО ТЕОРИЯ

Както става видимо от изнесеното по-
горе, от теоретична гледна точка психиатрията
има интердисциплинарен характер. С едно важно
уточнение. Несъмнено основите на психиатрията
са свързани с биологията на мозъка и сложните
материални процеси, които протичат в него.
Мозъкът функционира като комплексна, нелинейна
и динамична система, и поражда психиката в
непрекъснато взаимодействие с околната среда.
Това определя мозъка като отворена система
(каквато впрочем са всички живи системи), чиято
комуникация със средата става посредством т.нар.
обратна връзка.

Отрицателната обратна връзка потиска и
прекъсва промените в системата и така осигурява
стабилност и равновесие. Положителната обратна
връзка засилва промените, като в същото време
системата се самозахранва и самостимулира. В
нормални условия между двата вида обратна връзка
има баланс и равновесие. Спрегнатите отношения
на ограничаване и засилване на определени
процеси в мозъка, се определят както от вътрешни
(генетични), така и от външни фактори. 

И това поражда необходимостта от
интердисциплинарност на познанието. При това 
имам предвид не само дисциплините, включени в

понятието невронауки, а и фундаментални науки
като физика и математика.

Илюстрация на твърдението е класическата 
дихотомия субективно-обективно, която стана 
обект на дискусии в квантовата физика и в 
същото време е един от централните въпроси на 
феноменологичната психология и психопатология:

Откритията в микросвета на квантовата 
физика показаха, че наблюдателят на едно явление 
може сам по себе си да го променя, при което 
дихотомията субективно-обективно (наблюдател-
наблюдавано) бе детронирана. В тази връзка Н. Бор
въведе принципа на допълнителността (в лицето 
на наблюдателя) за да се установят определени 
отношения между взаимноизключващите се 
събития. В квантовата физика става дума за 
взаимноизключващите се обекти на квантовия 
микросвят вълна-частица. Според редица теоретици 
този принцип е приложим и по отношение 
на противоречивите психологични явления 
(А.Шерозия). В крайна сметка, квантовата физика 
подкрепи идеята за субективността, залегнала в 
основите на феноменологичната психопатология, 
която представлява този дял от психиатрията, който 
изучава психиатричните симптоми, включително 
и по отношение на техния корен в нормалната 
психика.

Симптомите на психичните разстройства 
обхващат две основни сфери – поведение и 
преживявания. Човешкото поведение (реч, 
движения, действия) има обективни измерения. То 
може да бъде видяно, чуто, заснето, записано и по 
този начин документирано. Преживяванията обаче, 
ако нямат жестомимична изява, не са външно 
наблюдаеми и за да се регистрират, трябва да бъдат
вербализирани. В същото време, те са дълбоко 
субективни и носят конкретен смисъл и значение 
за пациента. За да достигнем до дълбоката същност 
на симптома – преживяване, ние прилагаме 
„дълбоко сондиране” посредством диагностичния
метод на емпатията. Може ли емпатията да ни
поведе по грешен диагностичен път? Не, но само 
при положение, че имаме добър тренинг и без 
проблем разграничаваме диагностичната емпатия 
от симпатията (или антипатията) към пациента. 

Субективизмът в психиатрията не е мръсна 
дума. Той просто поставя пред психиатрите 
големи предизвикателства и необходимост да бъде 
постоянно анализиран и контролиран (супервизии 
и т.н.), както и да бъде впримчен в подходящи 
диагностични похвати, като например емпатията. 
Всичко това изисква от психиатъра да развие освен 
обичайните лекарски умения и твърде неординерни
такива , което е функция на продължително 
обучение и тренинг.
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 Субективизмът, в който е била обвинявана
психиатрията от другите медицински 
дисциплини, които разполагат с биологични
маркери за диагнозата, получи своеобразна
легитимация в лицето на фундаменталните
науки. В този контекст теоретичният
модел на Бериоз за психиатричното
симптомообразуване (специално при 
шизофрения) добива съвсем реални
основания. Според този модел, който е
разработван години наред от харвардска 
изследователска група, структурата на 
симптома може да се представи като ядро с 
обвивки (по подобие на орех). 

Ядрото представлява биологичната ядка
на симптома. Там са генетичните и всички 
останали биологични фактори, които
имат водещо значение при шизофренната
психоза. Но клиничната специфика на
симптома, видът в който го виждаме 
при конкретен пациент, се получава от
обвивките. Първата обвивка е културална
и включва личностови, семейни, социални
и културални фактори. Поради това един
и същ симптом изглежда различно при
различните пациенти.

С това обаче диагностичната одисея
не приключва. Пациентът попада при
психиатър, който му провежда клинично 
диагностично интервю. Както показват
изследванията на екипа на проф.Бериоз,
психиатърът – желае или не, манипулира
интервюто с пациента, а от там и
крайния диагностичен резултат. Става 
дума за несъзнателно манипулиране
поради въздействие на различни 
фактори – емоционални, образователно-
професионални, организационни и т.н.
Иронично погледнато, психиатърът
по парадоксален начин се намесва в
симптомообразуването, защото може 
да открие несъществуващ симптом при 
пациента, и да не открие съществуващ 
такъв. Продължавайки иронията, това е
нещо като втора обвивка над биологичната
ядка на симптома, която обаче е привнесена
изкуствено.

Тази възможност за субективизъм в
диагностиката може да звучи много 
предизвикателно за незапознатите, но 
психиатрията отдавна е разработила 
механизми за справяне, свързани със
супервизиране на диагнозата от независими
специалисти, както и приложението
на различни обективиращи диагнозата
инструменти като стандартизирани и 
полустандартизирани диагностични
интервюта, клинични оценъчни скали и
други.

 Психиатрите работят с конкретни в 
своята индивидуалност пациенти. От своя 
страна, психиатричната наука в лицето 
на епидемиологията, диагностиката, 
клиниката и терапията, предлага на 
професионалистите най-различни средно-
статистически величини, които обаче 
не подпомагат достатъчно психиатъра-
клиницист в практиката. Индивидуалният 
печат на болестта се оказва твърде важен 
при поставяне на правилната диагноза и 
още по-важен при избора на ефективното 
лечение. 

В тази връзка ще цитираме К.Г.Юнг 
(2015): ”Статистическият метод…
въпреки че несъмнено отразява определен 
аспект на действителността … може 
да преиначи фактическата истина и да
ни въведе в заблуждение … Не всеобщото 
и повтарящото се е определящо за 
индивида, а уникалните характеристики 
… Ако искам да разбера отделния човек, 
трябва да съумея да пренебрегна цялото 
научно познание за средностатистическия 
човек”(с.12-14). 
Все пак епидемиологията е изключително 
ценен източник на информация в 
диагностичния процес. По този начин 
бе преодоляна догмата за шизофренната 
принадлежност на кататонния синдром, 
бяха развити въпросите за психиатричната 
коморбидност, депресия vs. деменция и т.н.

Ако трябва образно да изразя значението, 
което придавам на информацията от 
средностатистически тип за практиката на
психиатъра, бих цитирал свободно думите
на нобеловия лауреат по литература Иво 
Андрич, който на въпроса за отношението 
му към историята като наука, която намира 
отражение в романите му отговаря, че 
преди да седне да пише просто си закача 
шапката на закачалката на историята.

ПСИХИАТРИЯТА КАТО ПРАКТИКА

Разглеждането на практическия аспект на 
психиатрията би трябвало да става в сравнителен 
план. Психиатричната практика е медицинска
практика и притежава всички нейни особености 
– преглед, изследвания, лечение и т.н. Както при 
соматичните заболявания, основен фокус на 
здравните грижи в психиатрията са хроничните 
рецидивиращи разстройства, с една важна разлика.

Пациентите, страдащи от психози, нямат 
съзнание за болест и обичайно не сътрудничат в 
лечението (не вземат предписаните лекарства), 
което води до чести влошавания, хоспитализации и 
загуба на голям финансов ресурс.
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Преодоляването на този проблем изисква
по-чести контакти с амбулаторните пациенти, което
обаче не се осигурява от здравната каса. 

Психосоциалните интервенции си остават 
по-скоро спомен от миналото. Новите форми на 
психосоциални грижи като дневни центрове и
защитени жилища са все още като бели лястовици.

Психиатрията като практика има и един
локален културален проблем, който е свързан
с нейната легитимация в обществото. Това има
пряка връзка и с отношението на обществото
към психично болните. Идеята, че психиатрията
се занимава с лудостта, а лудостта трябва да се
изолира от обществото, е жива и до днешен ден.
Психиатричната стигма включва в обхвата си
психични разстройства далеч отвъд границите на
психозите, които са фолклорен образец на лудостта,
и обхваща такива често срещани разстройства
като невротичните, тревожните, депресивните,
хранителните и т.н.

Психиатричната стигма се разпростира
отвъд съзнанието на средностатистическия
гражданин и обхваща медицинските специалисти 
като цяло, висши държавни служители и т.н.
Примерите са безкрайно много, включително
и анекдотични такива, от рода на добилия
гражданственост случай, при който става ясно, 
че според висши министерски чиновници и
хабилитирани специалисти анорексия нервоза и
булимия нервоза не принадлежат към психичните
разстройства и трябва да се лекуват от специалисти
по хранене. Такива специалисти компетентно 
разясняват тези заболявания и по българските
медии. 

От гледна точка на психиатричната стигма
може да се обясни и факта, че немалка част от
първичните психиатрични пациенти отбягват 
прегледа при психиатър (поне в началото) и
предпочитат други специалисти, най-често 
невролози и общопрактикуващи лекари. Проблем за
нашите пациенти е липсата на добра комуникация
между психиатри, невролози и общопрактикуващи
лекари по отношение на психиатричните здравни
грижи. Това е стара тема, която спонтанно се
обсъжда в психиатричната гилдия, но няма
конструктивно развитие. Причината е, че става дума
по-скоро за загубени професионални територии
поради пасивно отношение, а както е известно,
природата не търпи празни пространства.                             

Не по-малък проблем са границите на
взаимоотношенията между психиатри и психолози.
Клиничната и консултативната психология
набраха сили у нас в последните 15-20 години.
През този период психологичната гилдия нарасна
количествено десетки пъти (такива завършили поне

магистратура), отвориха се много индивидуални 
практики, нарасна и търсенето на психологична
помощ от страна на пациентите. Проблемите 
дойдоха по две линии. Първо, имаше проблем
с практическата подготовка на практикуващите 
психолози и второ, практически няма комуникации 
психиатър – психолог в извънболничните грижи. 
По притеснително е, че тези въпроси дори не се 
поставят за обсъждане.

Психиатрите са експерти по психичните 
болести, но не и по психичното здраве. С изключение 
на рисковите фактори, които го застрашават.
Колкото и да е примамливо, психиатрите не бива 
да се оставят да бъдат въвличани в ситуации, 
при които се изисква от тях да проявят публично 
отношение относно психичното състояние на 
известни личности, които не са техни пациенти.
Такава експертна оценка е недопустима както по 
тясно професионални, така и по етични причини. 
Освен това, такава оценка сама по себе си, и начинът 
по-който е разгласена, наливат вода в мелницата
на психиатричната стигма. Нерядко става дума
за спонтанни публични (медийни) оценки на 
политически фигури. Психиатрите не са експерти 
по партийни политики и политическо поведение, 
освен ако самите те не са политици, политолози 
или политически психолози.

Опитите за механично пренасяне на 
психопатологични клишета в други професионални 
и обществени сфери води до смесване на граници, 
до професионални и етични грешки. Разбира се, 
има и сериозни изследвания на политическото 
поведение в психиатричен контекст (вж.напр. 
N.Ghaemi, 2011), но първо става дума само за
чужди изследвания и второ –  тези, чието авторство 
е от психиатри, са единици.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мозъкът е част от тялото и в него на 
принципа на топографските карти е представено 
пространствено и в детайли цялото тяло. Мозъкът 
функционира като отворена система, в която 
непрекъснато взаимодействат вътрешни и външни 
фактори. В това взаимодействие се ражда и развива 
психиката, а след това и психологията на индивида.
Това взаимодействие опосредства състоянието на 
психично здраве или психична болест.

Теоретичното пространство на психиатрията 
е фактически необятно. Най-интересните и 
перспективни теории в психиатрията възникват 
на границата с други науки. Квантовата теория, 
теорията за комплексните, нелинейни, динамични 
системи, теорията за фракталите на Манделброт 
и редица други очертават коловозите на бъдещото 
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интердисциплинарно теоретично развитие на тази
дисциплина, в тясно взаимодействие с развитието
на психиатричните невронауки.

Практическата психиатрия е и ще бъде 
част от медицинската професия. По отношение на
другите медицински специалности психиатрията
би трябвало да играе ролята на трансмисия за
възприемане и прилагане на идеите на личностово-
центрираната медицина, която ще развие хуманизма
в професията и ще обогати съдържанието на
медицината базирана на доказателства.

Развитието на консултативната и лиезон 
психиатрия ще интегрира по-добре психиатрията 
сред другите медицински специалности и ще
допринесе значително за нарастване на разбирането 
за нейния диагностичен и терапевтичен потенциал. 
Границите между практическата психиатрия и 
психологичното консултиране (психотерапията) у 
нас остават недобре очертани и причините за това са 
нерешени основни въпроси в двете професионални 
гилдии (психиатри и психолози), както и липсата
на ефикасна комуникация между тях.
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Надеждност и валидност на Въпросниk НИВО 1 / ДСМ 5 ревизия,
за оценка на извънкритериалните симптоми на психични
заболявания сред пациенти с  биполярно афективно разстройство
и шизофрения
Андриана Каканакова
Катедра Психиатрия и Медицинска Психология, МУ Пловдив

Използван е Въпросник НИВО 1 / ДСМ 5 ревизия сред българска популация. Този инструмент може
да се прилага без специално разрешение от изследователи и клиницисти за пациентите им. Преведен е от
медицински специалист и е осъществен обратен превод от филолог. Приложен е сред пациенти от УМБАЛ 
Св.Георги, Клиника по Психиаттрия, като с цел да се оцени надеждността и валидността при изследваната
популация, е осъществен статистически анализ посредством IBM SPSS. Резултатите от Кронбах алфа
анализ, тест с разделяне на две половини и корелационен анализ на Пиърсън доказват надеждността на
използвания инструмент за извадката.

Българско списание за психиатрия. 2016: 1(4): 337-341.
Ключови думиу : надеждност, валидност, Биполярно разстройство, Шизофрения, Кронбах алфа,
Пиърсън анализ, Въпросници ДСМ 5.

Reliability and validity of Level 1 cross-cutting symptom measure for 
evaluating extracriterial signs of psychiatric disorders among patients 
suff ering from bipolar disorder or schizophrenia
Andriana Kakanakova, 
Department of psychiatry and medical Psychology, Medical University, Plovdiv

We have used The Self-Rated Level 1 Cross-Cutting Symptom Measure—Adult/ DSM 5, APA with Bulgarian 
population. This measure can be reproduced without permission by researchers and by clinicians for use with their 
patients.  The instrument has been translated by a medical English speaking interpreter and reverse translation has 
been performed. The Self-Rated Level 1 Cross-Cutting Symptom Measure—Adult was used with patients from UMHAT 
St. George’s Psychiatric department and in order to test reliability and validity of this measure with the sample 
population, we have performed IBM SPSS analysis of the rating scale. The results for Cronbach alpha, split-half test 
and Pearson’s correlation analysis prove that this instrument is reliable for use with the sample population.

Bulgarian Journal of Psychiatry. 2016, Vol 1(4): 337-341.
Keywordsy : reliability, validity, Bipolar disorder, Schizophrenia, Cronbach alpha, Pearson analysis, cross-
cutting symptom measure DSM 5.

Използвани съкращения: 

ДСМ-5 - Diagnostic and statistical manual of mental
disorders – fi fth revision
БАР – биполярно афективно разстройство
ОКР – обсесивно компулсивно разстройство
ПАВ – психоактивни вещества

Надеждността дефинираме като
постоянство на измерване или степента, с която
приложената методология в научното изследване
измерва по един и същи начин всеки път, когато е
използвана при едни и същи условия към едни и
същи изследвани лица. Надеждността не подлежи

на измерване,  може само да бъде оценена. За да има 
практически смисъл, измерването трябва да бъде
не само надеждно, но и валидно. Валидността на 
измерването се опитва да даде отговор на въпроса 
дали се мери това, което изследователят желае да 
измери. Съществуват  различни видове валидности:

1. вътрешна валидност;
2. външна валидност; 
3. конструктивна валидност;
4. статистическа валидност.

Анализът на всички видове надеждност и 
валидност се прави при конструирането на скала 
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за измерване.  Когато за научното изследване е
избрана утвърдена скала за измерване, за която
в ръководството на скалата авторът й доказва,
че тя е надеждна и валидна, обаче е необходимо
да се провери дали тя е надеждна и валидна за
събраните данни (извадка), т. е. за конкретното
научно изследване. В този случай е необходимо да
се оцени нейната вътрешна съгласуваност.

Когато в научното изследване се използват
интервални или пропорционални скали, каквито са
скалите от Ликертов тип, се прилага концепцията
за вътрешна съгласуваност на скалата. Тя показва
степента, с която въпросите от скалата формират
една обща група. Една от най-често използваните
мерки за вътрешна съгласуваност на елементите
на скалата е коефициентът алфа на Кронбах.
Коефициентът алфа  α  се изчислява на основата
на средноаритметичните стойности или средните
корелации за всеки въпрос от скалата с всеки друг
въпрос 1.

Въпросниците НИВО 1 и НИВО 2 от ДСМ
5 ревизия представляват по същността си скали от
Ликертов тип, включващи единствено прави, но не
и обратно-фразирани въпроси.

Въпросник НИВО1 представлява 
самооценъчна скала, измерваща  важните за
психиатричната диагноза домейни на психичното
състояние. 

 Въпросникът се състои от 23 въпроса,
оценяващи 13 домейна – депресия, гняв, тревожност, 
соматични оплаквания, суицидна идеация, психоза,
проблеми със съня, памет, обсесии и компулсии,
дисоциативни преживявания, личностово
функциониране, употреба на ПАВ (психоактивни
вещества). Всеки въпрос се отнася до честота / 
тежест на специфичен симптом, изявяван през
последните две седмици. Може да бъде попълнен
от болногледач, в случай че пациентът е със
снижени когнитивни способности.  Инструментът 
е изследван относно надеждност посредством тест-
ретест за нуждите на ДСМ-5 по време на полевите 
проучвания при изготвяне на ДСМ-5, в САЩ и 
Канада.

Всеки от айтъмите се оценява  интервално,
5-степенно:

0 = Никога, Не се случва; 
1 = Почти никога, Рядко, по-малко от ден-

два;
2 = Леко, Няколко дни;
3 = Умерено, Повече от половината дни; 
4 = Тежко, Почти всеки ден).

Оценка 5 се дава от клиницист при 
преоценка на отговорите на пациента 2.

В проучването са включени 24 пациенти с 
шизофрения, на средна възраст 41,21 ± 9,68 г., от 
които  9 мъже и 15 жени. Групата на пациентите с 
БАР-І се състои от 24 пациенти, на средна възраст 
44,46 ± 10,41 г., 4 мъже и 20 жени. 

Не се наблюдават значими различия по 
възраст, начало на заболяване и продължителност 
на боледуване между  двете пациентски
групи. Наблюдават се известни различия по 
отношение възраст в началото на заболяването и 
продължителност на заболяването между мъжете 
и жените в пациентската група с шизофрения. В 
групата изследвани лица с шизофрения началото 
на заболяването при мъжете (21,44 г.) е значително 
по-ранно в сравнение с жените (30,87 г.); такава 
разлика в групата изследвани лица с БАР не се 
наблюдава. Наблюдава се още, че при лицата с
шизофрения продължителността на боледуване 
при мъжете (20,33 г.) е значително по-голяма от 
тази при жените (11,43г.).

С цел да се изследва дали показателите от 
Въпросник НИВО 1 от ДСМ 5 ревизия образуват 
надеждна скала за българска популация, бе измерен 
коефициентът алфа на Кронбах.

В случая стойността на коефициента е 
0,9, което показва силна вътрешна консистентност 
по отношение изследване на симптоматологията
при пациенти с диагноза шизофрения/БАР, от 
представителната извадка.

Въпреки това, за въпроси НИВО1_5,
НИВО1_8,  НИВО1_10,  НИВО1_21, НИВО1_22,  
НИВО1_23, стойностите на коригиран въпрос 
- обща корелация са по-малки от 0,40, т.е. не се 
корелират добре със скалата. Счита се, че скалата 
е конструирана правилно, т.е. не е допустимо 
премахването на въпроси от нея. Приемаме, че 
така конструираната скала е със задоволителна 
надеждност относно откриване на основна 
психопатология по домейни за представителната 
извадка.

Корелационните коефициенти между 
въпросите от скалата като цяло имат относително 
високи стойности, с рядка изява на ниски и 
отрицателни стойности, преобладаващо за 
домейните  злоупотреба с ПАВ и поведение на 
самонараняване.
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Табл. 1  Обща статистика за въпросите НИВО 1
l if l dScale Mean if Item Deleted b h l h if l dCronbach‘s Alpha if Item Deletedp

1_Д_интерес 29,1875 ,895
2_Д_потиснат 29,2292 ,894
3_Гняв 29,3542 ,894
4_М_сън 29,3750 ,897
5_М_активност 30,0417 ,905
6_Т_притеснен 29,1667 ,890
7_Т_паника 29,3333 ,892
8_Т_избягване 28,7917 ,899
9_СОМ_болка 29,5625 ,894
10_СОМ_подценяване 30,2500 ,901
11_суицид 30,1458 ,890
12_П_халюцинации 29,7708 ,899
13_П_СПР 30,0000 ,898
14_сън 29,2708 ,888
15_памет 29,4792 ,893
16_ОКР_обсесии 29,2083 ,890
17_ОКР_компулсии 29,8958 ,897
18_дисоциативни 30,1042 ,893
19_личностовофункциониране 29,2917 ,890
20_личностовофункциониране 29,5000 ,897
21_злоупотреба с ПАВ_тютюн 30,7083 ,902
22_злоупотреба с ПАВ_алкохол 28,7500 ,904
23_злоупотреба с ПАВ_мед/дроги_ у р _ р 30,6667 ,900

Фиг.1 Корелационна матрица на айтъмите от Въпросник НИВО 1 на ДСМ 5

Друг метод за оценка на вътрешната
консистентност на скала е оценката на надеждността
чрез разделяне на скалата на две половини. 

Когато се изчислява коефициентът на
надеждност по метода на разделяне на теста на
две половини (четни и нечетни въпроси), той
винаги е недооценен, защото броят на въпросите е
намален два пъти. Ето защо се използва формулата
за прогноза на Спиърман-Браун (Spearman-

Brawn prophecy formula), която се основава 
на корелационния коефициент r на Пирсън и 
дава истинската надеждност на измерването.
Коефициентът на Гутман при разделяне на скалата  
на две половини е адаптация на коефициента на 
Спиърман-Браун, в случай че скалата се състои от
нечетен общ брой въпроси, той не изисква еднакъв 
брой въпроси в двете групи четни/нечетни.(4)
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              Статистическа надеждност

Алфа на Кронбах

Part 1
Value 1,000
N of Items 1a

Part 2
Value 1,000
N of Items 1b

Total N of Items 2
Вътрешна корелация ,827

Коефициент на Спиърман-Броун
Equal Length ,905
Unequal Length ,905

Коефициент на Гутман( Split-Half) ,905
a. четни
b. нечетни

извадка е проведен корелационен анализ на
подскалите,  като е изчислен корелационният 
коефициент на Пиърсън между всеки две от тях. 
С помощта на корелационния коефициент на 
Пиърсън беше измерена оценката на линейната 
връзка между домейните и съставящите ги въпроси
от скала Въпросник НИВО1.(5)

Направеният корелационен анализ с 
помощта на корелационния коефициент на 
Пиърсън показа, че не са нарушени предпоставките
за нормалност, линейност и хомогенност.

Данните от статистическия анализ на
надеждността на скалата Въпросник НИВО 1, 
посредством разделяне на скалата на две половини,
показват висока вътрешна консистентност, т.е.
отново потвърждават надеждността на инструмента
при използваната извадка.

Корелационен анализ на Въпросник
НИВО 1

С цел допълнително да се провери
конструктната валидност на скалата за съответната

Табл. 2 Дескриптивна статистика за Въпросник НИВО1

i i S i iDescriptive Statistics
Mean Std. Deviation N

1_Динтерес 1,7708 1,51923 48
2_Дпотиснат 1,7292 1,63394 48
3_гняв 1,6042 1,34859 48
4_М_сън 1,5833 1,51353 48
5_М_активност ,9167 1,45622 48
6_Т_притеснен 1,7917 1,68798 48
7_Т_паника 1,6250 1,67109 48
8_Т_избягване 2,1667 1,64166 48
9_СОМ_болка 1,3958 1,62087 48
10_СОМ_подценяване ,7083 1,41359 48
11_суицид ,8125 1,43892 48
12_П_халюцинации 1,1875 1,80609 48
13_П_СПР ,9583 1,70054 48
14_сън 1,6875 1,75228 48
15_памет 1,4792 1,73805 48
16_ОКР_обсесии 1,7500 1,65671 48
17_ОКР_компулсии 1,0625 1,46456 48
18_дисоциативни ,8542 1,51573 48
19_личностовофункциониране 1,6667 1,83736 48
20_личностовофункциониране 1,4583 1,67533 48
21_злоупотреба с ПАВ_тютюн ,2500 ,91093 48
22_злоупотреба с ПАВ_алкохол 2,2083 2,02073 48
23_злоупотреба с ПАВ_мед/дроги ,2917 1,07106 48
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Средните стойности за всеки от
показателите от Въпросник НИВО1 варират от
0,2500 до 2,2083, като отговорите са относително
нехомогенни, с минимална стойност на дисперсия
от 0,91093 за показател 21 (алкохол) до максимална
2,02073 за показател 22 (тютюн).

При разглеждане на корелационната
матрица на Пиърсън, при р<0,01, се наблюдава
добра положителна корелация помежду
въпросите за домейн депресия, както и между
въпросите от домейн депресия с тези от домейн
гняв (раздразнителност), тревожност, паметови
нарушения и личностово функциониране. Следва
да се тълкува, че за пациенти, оценяващи се високо
в домейн депресия, се очаква висока оценка и
в домейни тревожност, паметови нарушения и
личностово функциониране, което се припокрива с
литературните данни.

Въпросите от домейн гняв (раздразни-
телност) корелират добре освен с тези от домейн
депресия, също така и с тревожност, личностово 
функциониране и обсесии.

Домейн мания корелира с тревожност,
нарушения на съня, личностово функциониране.

Въпросите от домейн тревожност коре-
лират положително помежду си, също така и с
домейн суицид, обсесии и отново личностово
функциониране.

Домейн соматични оплаквания корелира
добре с домейн депресия и тревожност.

Наблюдава се положителна статистически

значима при р<0,01 корелация между домейн 
психотичност и домейн дисоциативност, което 
показва, че при пациентите с психотична симпто-
матика е много по-вероятно да се наблюдават и 
дисоциативни феномени.

Нарушен сън корелира добре с почти 
всички останали домейни във Въпросник НИВО1, 
без особена корелация единствено със злоупотреба 
с психоактивни вещества (ПАВ).

Интересна е липсата на корелация помежду 
показателите от домейн злоупотреба с ПАВ, и 
наличието на положителна статистически значима 
при р<0,01 корелация между злоупотреба с тютюн
(показател 22) и нарушения на съня (показател 14), 
както и между злоупотреба с медикаменти и други 
субстанции и домейни депресия и сън.

Корелацията между подскалите е предимно 
умерена и голяма. Тъй като корелацията не е 
нито слаба (близка до 0.00), каквато би била ако 
подскалите са независими и не принадлежат към 
една обща скалa, нито много голяма (близка до 
1.00), каквато би била ако подскалите измерват 
едно и също нещо, а е средна и голяма, се приема, 
че е доказана конструктната валидност на скалата
за съответната извадка.

Заключение: Данните от проведения
статистически анализ на Въпросник НИВО1 / ДСМ 
V, показват висока вътрешна консистентност, т.е. 
добра надеждност, както и конструктна валидност
за изследваната извадка.
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Рискови фактори за слединсултна депресия 
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В проучване при 93 пациенти, хоспитализирани за мозъчен инсулт (59 мъже и 34 жени), не бяха 
установени връзка между възрастта, образованието, семейното положение, локализацията на поражение 
в главния мозък, тежестта на инсулта с тежестта на депресивното разстройство. Като високи рискови 
фактори за развитието на слединсултна депресия отчетохме наличие на висока личностова тревожност и 
женския пол.

Българско списание за психиатрия. 2016: 1(4):342-351.
Ключови думи: слединсултна депресия, рискови фактори

Risk factors for post-stroke depression 
Detelina Komsiiska, Iordan Petkov, Petar Marinov

Department of Neurology and Psychiatry, Thracian University, Medical Faculty – Stara Zagora 
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Varna 

In a study over 93 hospitalized for stroke (59 males and 34 females) we found no association between age, 
level of education, marital status, localization of cerebral lesions, and stroke severity with symptom severity of the 
depressive disorder. We pointed out high personality anxiety and female gender as important risk factors for the origin 
and development of post-stroke depression.

Bulgarian Journal of Psychiatry. 2016, Vol 1(4): 342-351.
Keywords: post-stroke depression, risk factors.  

Мозъчният инсулт е основен здравен 
проблем в целия свят. Инсултът е не само третата 
по честота причина за смърт, но е и най-важната 
причина за инвалидизация на хората над 60-годишна 
възраст. България е на едно от първите места в 
света по заболеваемост, болестност и смъртност 
от мозъчни инсулти, които през последните 
15 години показват тенденция за прогресивно 
нарастване. Характерно за страната е широкото 
разпространение на рисковите фактори за мозъчен 
инсулт и съчетанието на няколко рискови фактори 
у един болен. В България от мозъчен инсулт умира 
всеки пети мъж и всяка четвърта жена (Петрова, 
Руменова, Събев, 2014 1).

Проблемът за лечението и рехабилитацията 
на болните с церебрален инсулт и досега е един 
от най-актуалните и трудните в съвременната 
клинична практика. Психичната патология не 
само често излиза на преден план, но може да бъде 
определяща във възстановяването на двигателните 
и речевите функции на болните и на тяхната 
социална адаптация, както и да влияе върху 
показателя на смъртността (A. Berg et al., 2003 8).

Депресията е често срещана последица на 
инсулта. Приблизително една трета от оцелелите 

след инсулт изпитват значителни симптоми на 
депресия (Hackett et al., 2005 23). Слединсултната 
депресия се асоцииара с влошено качество на 
живот (Carod-Artal et al., 2000 12; Ones et al., 2005 
40; Pan et al., 2008 41), висока инвалидност и лоши 
рехабилитационни последици (Paolucci et al., 2001 
42; Chemerinski et al., 2001 15; Pohjasvaara et al., 
2001 46; Brodaty et al., 2007 9), по-висока употреба 
на здравеопазване (Jia et al., 2006 29), смъртност 
(House et al., 2001 28; Williams et al., 2004 64; 
Townend et al., 2007 61) и суицидни идеи (Kishi et 
al., 2001 33; Pohjasvaara et al., 2001 47). Все още не е 
постигнат консенсус по отношение на етиологията 
на слединсултната депресия. Слединсултната 
депресия може да има многофакторна етиология, 
включваща органични и реактивни компоненти.

Много автори анализират значимостта на 
локализацията на лезията като асоцииран фактор за 
слединсултна депресия. Една серия от изследвания 
(Robinson et Price, 1982 50; Robinson et al., 1984 51; 
Parikh et al., 1987 44) посочва, че по-високи изяви 
на депресия могат да се свържат с инсулти в лявата 
хемисфера, чиято тежест може да бъде обратно 
пропорционална на дистанцията на лезията от 
предния полюс на лявата хемисфера. Освен това 
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Starkstein et al., 1987 58 открива, че преобладаването 
на депресията е било подобно за лявата кортикална 
и лявата субкортикална лезия. Унивариантният 
анализ на Tang et al., 2005 60 свързва слединсултната 
депресия със субкортикални инфаркти и лезии 
в басейна на предната церебрална артерия. По-
късно, значението на субкортикалните лезии, 
влияещи на базалните ганглии и фронтално-
субкортикалните кръгове, са изведени като 
определящи за слединсултна депресия (Vataja et 
al., 2004 62). Въпреки това, много други не откриват 
такава взаимовръзка (Morris et al., 1990 37; House 
et al., 1990 27; Herrmann et al., 1995 24; Burvill et 
al., 1996 10; Gainotti et al., 1997 22; Pohjasvaara et 
al., 1998 45; Andersen et al., 1995 5; Nys et al., 2005 
39; Anu Berg et al., 2003 8). Още повече, някои 
изследвания дори внушават връзката между 
лезията в дясната хемисфера и депресията (Dam et 
al., 1989 17; MacHale et al., 1998 35). В допълнение 
систематичното резюме на Carson et al., 2000 14 не 
поддържа хипотезата, че локализацията на лезията 
е свързана с депресия.

Тежестта на инсулта и последващите 
физически и функционални увреждания са 
свързани със слединсултната депресия (Pohjasvaara 
et al., 1998 45; Kotila et al., 1998 34; Herrman et al., 
1998 25; Ramasubbu et al., 1998 49; Singh et al., 2000 
56; Kauhanen et al., 2000 31; Gainotti et al., 2001 
21; Desmond et al., 2003 18; Verdelho et al., 2004 63; 
Nys et al., 2005 39; Townend et al., 2007 61): колкото 
е по-голямо увреждането, толкова по-тежка е 
депресията. В научната литература по този въпрос 
е постигнат най-голям консенсус.

Към свързаните с инсулта фактори могат 
да се прибавят няколко демографски фактора за 
слединсултна депресия. В няколко проучвания 
жените по-често имат депресия (Sharpe et al., 1994 
55; Andersen et al., 1995 5; Herrmann et al., 1998 25; 
Desmond et al., 2003 18; Eriksson et al., 2004 19; 
Provinciali et al., 2008 48; Tang et al., 2005 60), но не 
във всички (Morris et al., 1991 38; Estrom et al., 1993 
20; Pohjasvaara et al., 1998 45; Kauhanen et al., 1999 30; 
Aben et al., 2002 3; Verdelho et al., 2004 63; Brodaty 
et al., 2007 9). Anu Berg et al., 2003 8 посочват, че 
мъжете са по-често депресирани от жените 18 
месеца след инсулта. Още по-противоречиви са 
резултатите върху връзката между възрастта и 
депресията. Някои проучвания са открили, че по-
възрастните пациенти са по-депресирани (Kotila 
et al., 1998 34; Kauhanen et al., 1999 30), докато 
други приемат, че по-младите пациенти са по-
податливи на депресия (Robinson et al., 1983 52; 
Eriksson et al., 2004 19; Verdelho et al., 2004 63). Anu 
Berg et al., 2003 8 приемат, че през острата фаза на 
инсулта възрастните пациенти са по-податливи на 
депресия. Въпреки тези проучвания най-често не е 

откривана сигнификантна връзка между възрастта 
и депресията (Estrom et al., 1993 20; Andersen et al., 
1995 5; Herrman et al., 1998 25; Aben et al., 2002 3; 
Desmond et al., 2003 18; Appelros et al., 2004 6).

Резултатите върху връзката между нивото 
на образование и слединсултната депресия също 
са непоследователни (Pohjasvaara et al., 1998 45; 
Paolucci et al., 1999 43; Spalletta et al., 2002 57; Caeiro 
et al., 2006 11; Tang et al., 2005 60). От социалните 
фактори самотата (Estrom et al., 1993 20; Andersen 
et al., 1995 5; Eriksson et al., 2004 19; Brodaty et al., 
2007 9), липсата на социална подкрепа и / или 
подлагането на социална изолация (Estrom et al., 
1993 20; Andersen et al., 1995 5; Townend et al., 2007 
61), специфичните черти на личността (Aben et 
al., 2002 3) и липсата на адаптация или ефективни 
стратегии за справяне с проблемите (King et al., 2002 
32; Rochette et al., 2007 53) са потенциални рискови 
фактори за слединсултна депресия, в допълнение на 
предшестваща история на депресия (Andersen et al., 
1995 5; Herrmann et al., 1998 25; Caeiro et al., 2006 11). 
Все още нямаме достатъчно информация за точната 
идентификация на пациентите с инсулт за висок 
риск от депресия. Някои от спорните проблеми в 
литературата могат да се решат с подобряване на 
пациентската селекция и с дефиницията и оценката 
на депресията.
 

Методи

Контингент на изследването са 93 
пациенти, преболедували от мозъчен инсулт, от 
които 59 мъже (39-83 г.) и  34 жени (56-87 г.), на 
средна възраст 66,8 г. Обхванати са пациенти, 
лекувани в Неврологична клиника към УМБАЛ 
„Проф. д-р Стоян Киркович“ гр. Стара Загора за 
периода 2015 – 2016 г., отговарящи на определени от 
протокола критерии, като пациентите са запознати 
предварително с целите, задачите и методите на 
изследването и са предоставили писмено съгласие 
за участие. Послужихме си със скалата Hamilton 
Depression Rating Scale (HAM-D-17) – за oценка 
на тежестта на депресивно разстройство по 
критериите на МКБ-10; NIHSS (National Institutes 
of Health Stroke scale), скала за оценка тежестта 
на инсулта; State-Trait Anxiety Inventory for Adults 
(Charles D. Spielberger), тест измерващ ситуативна 
и личностова тревожност; PHQ-9 (Patient Health 
Questionnaire), специфичен инструмент за депресия 
по DSM-IV. 

Статистически метод – статистическите 
анализи бяха осъществени, използвайки пакета от 
статистически програми за Windows 7, STATISTICA 
версия 10 (StatSoft, Inc.). При всички корелационни 
анализи, разликите с ниво на значимост р<0.05 са 
считани за статистически значими.
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Резултати и обсъждане
 

Демографската и социална характеристика на изследваните пациенти е представена  в таблици 1-5. 

Табл. 1. Пол на изследваните пациенти
Пол Брой пациенти
Мъже 59 (63,4%)( )
Жени 34 (36,6%)( )

Табл. 2. Възраст на изследваните пациенти
Възраст Брой пациенти
Средна възраст – 66,8 г.
39-50 2 (2,2%)( )
51-70 63 (67,7%)( )
71-87 28 (30,1%)( )

Табл. 3. Образование на изследваните пациенти
4Образование Брой пациенти
Без 4 (4,3%)( )
Начално 2 (2,2%)( )
Основно 39 (41,9%)( )
Средно 40 (43%)( )
Висше 8 (8,6%)( )

Табл. 4. Семеен статус на изследваните пациенти
Семеен статус Брой пациенти

Мъже Жени Общо
Несемеен 1 (1,1%)( ) 1 (1,1%)( ) 2 (2,2%)( )
Семеен 44 (47,3%)( ) 15 (16,1%)( ) 59 (63,4%)( )
Разведен 9 (9,8%)( ) 5 (5,2%)( ) 14 (15,1%)( )
Вдовец 5 (5,2%)( ) 13 (14%)( ) 18 (19,3%)( )

Табл. 5. Социален статус на изследваните пациенти

Социален статус Брой пациенти

Без жилище 1 (1,1%)

Живее при родители 1 (1,1%)

Собствено жилище 91 (97,8%)

От всички 93 изследвани от нас пациенти 
без депресия бяха 9 (26.5%) жени и 24 (40.7%) 
мъже, а с депресивни симптоми – 25 (73.5%) жени 
и 35 (59.3%) мъже. От жените с депресия 7 (20.6%) 
бяха с лека степен, 7 (20.6%) – със средна степен, 

2 (5.9%) – със средно-тежка и 9 (26.5%) – с тежка 
степен на депресия. От мъжете с депресия 15 
(25.4%) бяха с лека степен, 11 (18.6%) – със средна 
степен, 8 (13.6%) – със средно-тежка и 1 (1.7%) – с 
тежка степен на депресия (фиг. 1).
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Фиг. 1. Разпределение на пола според наличието на депресия

Установихме статистически значима
разлика в степента на депресия между мъже и жени.
При жените бе по-силно изразена (1.85 ± 0.26)
отколкото при мъжете (1.1 ± 0.14), (p<0.01), (фиг. 2).

Тези резултати са потвърдени от проучванията на 
Al-Busaidi et al., 2016 4; Salinas et al., 2016 54; Hirata
et al., 2016 26; Carod-Artal et al., 2009 13.
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При изследване влиянието на възрастта
на постинсултните пациенти върху развитието
на депресивно разстройство установихме, че 
депресия е налична при най-голям брой пациенти

във възрастта от 60 до 70 години (29 пациенти). Във 
възрастта от 50 до 60 години пациентите с депресия 
бяха 12, а от 70 до 80 – 15 (фиг. 3).
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Фиг. 3. Разпределение на болните от депресия по възраст

В нашето изследване не установихме
взаимовръзка между възрастта на постинсултните
пациенти и наличието на депресия, (p>0.05) (фиг.
4). В литературата са получени противоречиви
резултати. Изследване на Salinas et al., 2016 54 обаче
разкрива статистически значима положителна

корелация между напредналата възраст и 
слединсултната депресия. От друга страна 
проучване върху голяма кохорта от пациенти (546 
преживели инсулт) на Hirata et al., 2016 26 показва, 
че напредналата възраст се свързва с по-малък риск 
от развитие на постинсултна депресия. 
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В нашето проучване не наблюдавахме
статистически значими зависимости в степента на
депресивното разстройство спрямо образованието,
(p>0.05), (фиг. 5). В литературата изследванията 

на Hirata et al., 2016 26 и Carod-Artal et al., 2009 13

откриват статистически значима положителна 
корелационна връзка между ниската степен на 
образование и наличието на слединсултна депресия.

 Тежест на депресията:
0 - без

1 - лека
2 - средна

3 - средно-тежка
4 - тежка

0 1 2 3
Образование:

0 - без
1 - основно
2 - средно
3 - висше

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

Фиг. 5. Зависимост между степента на образование и степента на депресия
Не открихме влияние на семейното

положение върху степента на депресия, (p>0.05),
(фиг. 6). В литературата мащабно проучване на

Hirata et al., 2016 26 открива статистически значима 
положителна корелационна връзка между самотата 
и наличието на слединсултна депресия.

 Степен на депресия:
0 - без

1 - лека
2 - средна

3 - средно-тежка
4 - тежка

1 2

Сем. положение
1 - самотни (разведен,

вдовец, несемеен)
2 - семейни

1

2

3

4

Фиг. 6. Зависимост между семейното положение и степента на депресия

Ролята на индивидуалните особености,
включващи преморбидната личност за развитието
на постинсултна депресия е получила сравнително
малко внимание.

Статистически значима връзка има между 
наличието на личностова тревожност и степента 
на депресия, (p < 0.001). С нарастване степента
на личностова тревожност нараства и степента
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на депресия, (фиг. 7). Нашите резултати се
потвърждават от Савина М А, 2016 2, която посочва, 
че по-голямата част от пост-инсултните депресии
възникват при лица с определени личностови
особености, а именно по-често предразположени

към депресивни реакции. Storor DL et Byrne GJ,
2006 59 доказват, че преморбидният невротизъм 
и миналата история на психични заболявания са 
важни предиктори за слединсултна депресия.

0 1 2 3 4

Степен на депресия:
0 - без

1 - лека
2 - средна

3 - средо-тежка
4 - тежка

0

1

Л
ич

но
ст

ов
а 

тр
ев

ож
но

ст
:

0 
- б

ез
1 

- с
ъс

Фиг. 7. Връзка между личностова тревожност и степен на депресия

От всички 93 изследвани пациенти
31 имаха локализация на огнище в басейн на
лява средномозъчна артерия, 37 във вертебро-
базиларната система) и 25 в басейн на дясна 
средномозъчна артерия.

Нашите резултати не показаха зависимост
между локализацията на поражението в главния
мозък при пациенти с прекаран мозъчен инсулт 

и тежестта на депресивно разстройство (p>0.05), 
(фиг. 8). Storor DL et Byrne GJ, 2006 59 също не 
откриват сигнификантна връзка между локализация 
на лезията и постинсултната депресия. От друга
страна, според Mеtoki N et. al., 2016 36, инфарктите 
локализирани във фронталния и темпоралните
лобове са рисков фактор за ранни депресивни
симптоми през острата фаза на инсулта.

Те
ж

ес
т 

на
 д

еп
ре

си
ят

а

БЛСМА - Басейн на лява
средномозъчна артерия

ВБС - Вертебро-базиларна 
система

БДСМА - Басейн на дясна 
средномозъчна артериая

Тежест на депресия:
0 - без депресия

1 - лека
2 - средна

3 - средно-тежка
4 - тежка

1.129

1.5135 1.48

1.129

1.5135 1.48

БЛСМА ВБС БДСМА

Локализация на огнището на поражение в главния мозък

0

1

2

1.129

1.5135 1.48

Фиг. 8. Корелация между локализация на инсулта и тежест на депресията
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2.2. Изследване на зависимостта на
тежест на инсулта с тежест на депресивното
разстройство

От всички 93 изследвани пациенти 73
(78,5%) бяха с лека и 20 (21,5%) със средно тежка и
тежка форма на мозъчен инсулт.

Нашите резултати не показаха
статистически значима зависимост между тежестта
на инсулта и тежестта на депресивното разстройство

(p>0.05), (фиг. 9). Според Chen YK et. al., 2016 16 по 
време на острия стадий на инсулт, женският пол, 
резултатите от NIHSS и прединсултната инсомния 
са значими предвестници на слединсултната 
депресия. Azra Alajbegovic et. al., 2014 7 заключава, 
че постинсултната депресия е по-честа при млади 
и пациенти от женски пол, такива с локализация на 
инсулта в медиалната лява хемисфера и такива с
високи точки инвалидност по теста NIHSS.

Те
ж

ес
т 

на
 д

еп
ре

си
ят

а

Тежест на инсулта:
1 - лека степен
2 - тежка степен

Тежест на депресията:
0 - без депресия

1 - лека
2 - средна

3 - средно-тежка
4 - тежка

1.3288

1.55

1.3288

1.55

1 2

Тежест на инсулта

1

2

3

1.3288

1.55

Фиг. 9. Корелация между тежест на инсулта и тежест на депресията

Заключение
В проучване на 93 пациенти,

хоспитализирани с мозъчен инсулт (59 мъже
и 34 жени), не установихме връзка между
възрастта, образованието, семейното положение,
локализацията на поражението в главния мозък,

тежестта на инсулта с тежестта на депресивното
разстройство. Като високи рискови фактори за 
развитие на слединсултна депресия отчетохме 
наличието на висока личностова тревожност и 
женски пол.
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Клинични особености на слединсултната депресия
Детелина Комсийска, Йордан Петков, Петър Маринов
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               Депресивно разстройство в острата фаза след прекаран мозъчен инсулт бе установено при приблизително 2/3 
(64,5%) от пациентите с мозъчен инсулт, като преобладават леките и средно-тежки депресивни разстройства 
с понижено настроение, безрадостност, повишена психична и соматична тревожност, безсъние, соматични 
оплаквания, с изводими от тях свръхценни хипохондрични мисли.
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Ключови думиу : слединсултна депресия, клинични особености

Clinical characteristics of post-stroke depression
Detelina Komsiiska, Iordan Petkov, Petar Marinov

Department of Neurology and Psychiatry, Thracian University, Medical Faculty – Stara Zagora
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Varna 

Depressive  disorder in the acute post-stroke phase was found in approximately 2/3 (64,5%) of patients with 
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По данни на различни изследователи
разпорастранеността на афективните нарушения
след инсулт достигат 30-60% (Verdelho et al., 2004 23).
Депресивните разстройства се явяват най-честите
психични проблеми след инсулт (Hackett et al.,
2005 13). В изследване на Tang et al., 2005 22 16,4% от
пациентите са диагностицирани със слединсултна 
депресия, където 5,8% имат голяма депресия, 8,5%
– малка депресия и 2,1% – дистимия.

Депресията след инсулт е асоциирана с
по-висока смъртност, особено сред по-младите
пациенти. Особено важно е, че пациентите със 
слединсултна депресия са с 3-4 пъти по-висока
смъртност в сравнение с недепресивните пациенти
(Hadidi et al., 2009 14).

Слединсултната депресия има ранно начало
в повечето случаи. В изследванията, проведени от
Andersen et al., 1994 5 и Aben et al., 2003 4, около 
50% от случаите на слединсултни депресии са
диагностицирани през първия месец след инсулта.
Paolucci et al., 2005 18 докладва, че за повече от 60%
от пациентите, развили депресия, разстройството
на настроението се появява през първите шест
седмици и тази пропорция нараства до 80% през

първите три месеца от инсулта. Продължителността
на депресията варира широко (Morris et al., 1990 
17). В изследването на Еstrоm et al., 1993 9 60% от 
пациентите с ранна депресия се възстановяват за 
година. Подобно на това, според изследване на 
Burvill et al., 1995 6 41% от пациентите, които са 
били депресирани 4 месеца след инсулта, остават
депресирани и след 12 месеца. Базирайки се на 
резултатите на Estrom et al., 1993 9 изглежда, че има 
голям риск за хронична депресия, ако пациентът не 
се е възстановил в първата година след инсулта.

Патогенезата на възникващите при инсулт 
психопатологични състояния е винаги сложна и 
до днес не достатъчно проучена. В продължение
на много години за основна причина при 
развитие на постинсултна депресия се е смятала
само психогенната реакция при възникналата 
инвалидизация. В последствие психосоциалните 
фактори са започнали да придават не малко 
значение на ендогенните фактори (индивидуалните 
особености на личността и наследственото 
предразположение).

Въпросът за етиологията на слединсултната 
депресия е разгледан от два основни подхода: някои
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предлагат, че слединсултната депресия се причинява
от мозъчното увреждане само по себе си. Напротив,
други предполагат, че това е психологичен отговор
на уврежданията или загубата. Много открития,
описани по-рано, могат да се разгледат като
доказателство както за физиологичния, така и за
психосоциалния механизъм на слединсултната
депресия. Двата подхода не са взаимно изключващи
се, а вместо това описват слединсултната депресия
като комплексно и мултифакторно заболяване с
взаимодействие между физиологичните фактори и 
факторите на околната среда.

Особен интерес възниква при взаимната 
връзка на поражението на определени структури
на главния мозък и нарушения баланс на
невротрансмитерите. Изследователите
предполагат съществуването на невроанатомични 
и патофизиологични предпоставки за развитието
на афективните разстройства, включващи 
неврохимични изменения в постинсултния период 
(Robinson, 2003 20). В основата на патогенетичните 
механизми на развитие, както на тревогата,
така и на депресията, лежи дисфункция на
невротрансмитерните системи на ЦНС, най-важно
значение от които се предава на серотониновата
система.

Предполага се, че прекъсването на
пътищата на биогенните амини от инсулта, които
причиняват разстройства в синтеза и метаболизма
на моноаминните трансмитери, може да играе
етиологична роля при слединсултната депресия.
Предполага се, че ендогенната депресия се дължи
на невротрансмитерните промени. Дефицитът на
моноаминните трансмитери допамин, серотонин и 
норадреналин, или увреждането на цялата система 
на моноаминни невротрансмитери в различни
мозъчни вериги може да причини депресия. В
проучването на слединсултните депресии и на 
ендогенните депресии интересът се измества
от самите моноаминни невротрансмитери към
техните рецептори и към молекулярните събития,
които тези рецептори отключват. Те включват
трансдукция на поточния сигнал и регулацията на
генната експресия. Например, предполага се, че
подложен на стрес, генът за получените от мозъка
невротрофични фактори може да бъде потиснат.

Нова хипотеза за слединсултната депресия
е увеличената продукция на проинфламаторни
цитокини и значението на специфични
високорискови гени. 

Времето, изтекло от инсулта, става особено
важно, когато слединсултната депресия е разгледана
като естествена психологична реакция на инсулта
и неговите последици. Отричането е типично в
острата фаза, последвано от гняв или фрустрация
и седмици по-късно – от депресия. Приемането се
увеличава с времето и обикновено не може да бъде
достигнато по-рано от година след загубата.

Сред пациентите с инсулт има поне два 
допълнителни фактора, които усложняват този 
процес. Първо, инсултните пациенти осъзнават 
своите увреждания постепенно. Типично това 
възниква по различни начини с различни симптоми. 
Второ, уврежданията, причинени от инсулта, се 
подобряват с времето от спонтанно възстановяване 
и рехабилитация.

Някои автори асоциират и психологичните, 
и соматичните симптоми със слединсултна 
депресия и подкрепят употребата на DSM
критериите, независимо от естеството или 
произхода на симптомите (Fedoroff  et al., 1991 10). 
Малкото изследвания, където и времевия аспект, 
и различните симптоми са разгледани, дават 
конфликтни резултати.

Методи

Контингент на изследването са 93 пациенти, 
преболедували от мозъчен инсулт, от които 59 мъже 
(39-83 г.) и  34 жени (56-87 г.), на средна възраст 66,8
г. Обхванати са пациенти, лекувани в Неврологична 
клиника към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ 
гр. Стара Загораза периода 2015 – 2016 г., 
отговарящи на определени от протокола критерии, 
като пациентите са запознати предварително с 
целите, задачите и методите на изследването и са 
предоставили писмено съгласие за участие. 

Послужихме си със скалата Hamilton 
Depression Rating Scale (HAM-D-17) – за oценка 
на тежестта на депресивно разстройство по 
критериите на МКБ-10;

Статистически метод -статистическите 
анализи бяха осъществени, използвайки пакета от
статистически програми за Windows 7, STATISTICA 
версия 10 (StatSoft, Inc.). 

Резултати

От всички изследвани от нас постинстултни
пациенти 60 (64,5%) са със депресивно 
разстройство. Тежестта на диагностицираните 
депресивни състояния сме обективизирали чрез
оценяването им по HAM-D-17, както следва: от 8 
до 13т. – лека степен, от 14 до 18т. – средна степен, 
от 19 до 22т. – средно-тежка степен и от 23 до 54т. 
– тежка степен. 

Доминират пациентите с лек депресивен 
епизод 22 (36,6%) и умерен депресивен епизод 18 
(30%). По-малко са пациентите със средно тежък 
депресивен епизод 10 (16,6%) и тежък депресивен 
епизод 10 (16,6%). Не сме наблюдавали психотична 
симптоматика в рамките на депресивното 
разстройство.

По-голямата част от нашите пациенти имат 
инсайт (себеусещане за болест) – 35 (58.3%).

Понижено настроение (тъга, отчаяние,



Българско списание за психиатрия. 2016; 1(4). 

354

безпомощност, безполезност), като основен симптом
на депресивното разстройство, установихме при
92 (87% ) от депресивните пациенти. В голямата
си част, 19 (31.7%) от  пациентите спонтанно
вербализираха, 13 (21.7%) само при запитване, 12
(20%) изразяваха спонтанна вербална и невербална
експресия и само при 8 (13.3%) от пациентите се
наблюдаваше невербално поведение (лицеизраз,

поза, глас) (фиг. 24). 
Gainotti et al., 1999 11 внушават, че пациенти 

с постинсултна депресия са по-склонни да проявят 
катастрофични реакции, ажитация и денонощни 
промени в настроението отколкото пациенти с 
идиопатична депресия, въпреки че тези открития 
не са потвърдени от други изследвания.
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Фиг. 24. Промяна в настроението при пациенти с депресия

Депресивни мисли със свръхценен характер
при депресивен синдром се наблюдаваха в
различните им разновидности. Свръхценни
мисли за непълноценност имаше при 6 (10%) от
депресивните пациенти, свръхценни мисли за вина
при 14 (23.3%)  (фиг. 25). 

Свръхценни мисли за безперспективност 
съобщиха само 4 (6.7%) от депресивните пациенти,
свръхценни мисли за безнадеждност споделиха
2 (3.3%)  При един (1.7%) от депресивните
пациенти имаше суицидни идеи и един (1.7%)
беше правил опит за самоубийство, (фиг. 26). По-
висок суициден риск съобщават Tang et al., 2015
21 – 6.2% от слединсултните пациенти. Kishi et al.,
1996 15 съобщават, че суицидният риск нарасва с
течение на времето, прекарано след инсулт. Според
това проучване наличието на апатия е предиктор
за появата на самоубийствени идеи. Мащабно
изследване на Eriksson et al., 2015 8 докладва, 
че пациенти с ниско образование или приходи, 

живеещи сами, от мъжки пол, на млада възраст, с 
тежък инсулт и наличие на слединсултна депресия 
са по-склонни към самоубийства. Garden et al., 1990 
12, оценяйки суицидния риск след инсулт, посочват, 
че суицидни рискови фактори са наличието на
депресия, тежка инсомния, хронично заболяване и 
органичен мозъчен синдром.

Енергетичният потенциал е показател, 
на който се отделя специално внимание при
пациентите с мозъчен инсулт. Повишената 
уморяемост може да бъде израз на неврозоподобна 
симптоматика в рамките на психоорганичния 
синдром при инсулт. Спадът на активността и 
продуктивността, чувството на умора и слабост са
характерни симптоми при депресивно разстройство 
като при слединсултните депресивни пациенти те 
са важна част от клиничната характеристика на 
депресивното разстройство.

Само 5 (8%) от пациентите с коморбидно
депресивно разстройство не съобщаваха за 
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намаление на енергетичния си потенциал. За
наличие на повишена уморяемост съобщаваха 22
(36.7%) от пациентите, за загуба на интереси – 21
(35%). При 10 (16.7%) се наблюдаваше намаление
на времето, отделяно за работа или други активни 
занимания , а при двама (3.3%) – пълно спиране на

работата (фиг. 27).
От пациентите без депресия при 19 (57.6%) 

нямаха промяна в работоспособността, при 14 
(42.4%) се наблюдаваше повишена уморяемост и
нито един не страдаше от по-сериозни степени на 
умора.
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 Работоспособност при болни с депресия
Психомоторната забавеност е показател, 

чиято оценка включва редица когнитивни
симптоми (концентрация, активно внимание,
оперативна памет, изпълнителски функции). 
Тя също може да се срещне, както в рамките на
психоорганичния  синдром, така и при депресивния 
синдром. Коморбидността между двете състояния
би могла да увеличи честотата и тежестта на
психомоторната забавеност. При 28 (46,7%) от
пациентите с инсулти и депресивно разстройство 
се отчита наличието на психомоторна забавеност,
като при 22 (36.7%) от тях е леко изразена, при
5 (8.3%) - забележимо изразена, а при 1 (1.7%)
интервюто е било  затруднено (фиг. 28). Lipsey et 
al., 1984 16 намират, че наличието на забавеност 
– психомоторна ретардация при пациенти със
слединсултна депресия, едни от диференциращите
симптоми от идиопатично депресирани пациенти,
са оплаквания от повече анхедония и затруднена
концентрация.

От пациентите без депресия 28 (84.85%) не 
страдаха от психомоторна забавеност, 5 (15.15%) 
страдаха от лека забавеност по време на интервюто 
и нито един не страдаше от по-сериозно степени на 
психомоторна забавеност.

Тревожността е често срещана в рамките 
на депресивното разстройство, а от друга страна, 
коморбидното депресивно разстройство засилва 
наличната повишена тревожност, която при инсулти 
има многофакторна генеза.

Повишена психична тревожност в рамките 
на депресивния синдром намерихме при 52 (86,6%) 
от постинсултните пациенти  с коморбидно 
депресивно разстройство (фиг. 29). При 8 (13.3%)  от 
пациентите тя се изразяваше в повишено вътрешно 
напрежение и раздразнителност, а при 39 (65%) – 
в повишена загриженост за маловажни неща. При 
5 (8.3%) повишената тревожност се изразяваше 
спонтанно чрез лицеизраза или речта. 
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 Психична тревожност при пациенти с депресия

симптоми.
От соматичните депресивни симптоми най-

изразени бяха нарушенията в съня.  Проблеми със 
заспиването съобщаваха 31(51.7%) от пациентите
с инсулти и коморбидно депресивно разстройство, 
като при 22 (36.7%) заспиването бе затруднено всяка 
нощ. При 40 (66.6%) от слединсултните депресивни
пациенти имаше нарушения в непрекъснатостта на
съня, а при 42 (70%)  бе налице ранно събуждане.

От пациентите без депресия при 27 (81.8%) 
пациенти ранна инсомния липсваше, 2 (6.1%) имаха
случайни проблеми да заспят и 4 (12.1%) имаха 
затруднения всяка нощ. От пациентите без депресия 
при 30 (90.9%) средна инсомния липсваше, 1 (3 
%) страдаха от безспокойство и разтревоженост 
през нощта и 2 (6.1%) се събуждаха през нощта. 
От пациентите без депресия при 28 (84.85%) 
късна инсомния липсваше, 3 (9.1%) се оплакваха 
от ставане от леглото, но с последващо връщане 
към сън и 2 (6.1%) страдаха от невъзможност от 
повторно заспиване.

Намаление / загуба на апетит съобщаваха 
25 (41,6%) от пациентите, като само  19 (31,6%) 

Соматична тревожност, изразяваща се в
породени от тревожността гастроинтестинални,
кардиоваскуларни или респираторни симптоми се
установи при 47 (78.4%) от депресивните пациенти
с инсулти, като най-често соматичната тревожност
бе умерено изразена 28 (46.7%). Слаба изразеност
се наблюдаваше при 10 (16.7%), а силна изразеност
при 9 (15%) (фиг. 30). Прояви на различна по
степен ажитираност по време на изследването сме
наблюдавали при 14 (23.3%) от пациентите.

От пациентите без депресия 24 (72.7%)
не страдаха от соматична тревожност, 5 (15.15%)
имаха слабо изразена соматична тревожност, 4
(12.1%) бяха с умерено изразени симптоми и нито
един със силно изразена и в екстремни степени.
От пациентите без депресия 29 (87.9%) нямаха
стомашно-чревни оплаквания, 3 (9.1%) изпитваха
загуба на апетит, но се хранеха без поощряване
от персонала и изпитваха тежка чувствителност
в коремната област и само 1 (3%) изпитваше
затруднение да се храни без подтик от персонала,
искаше или се нуждаеше от разслабителни или 
лекарства за червата или срещу стомашно-чревни
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отчитаха редукция на телесното тегло, а т.н.
генитални симптоми (нарушено либидо,
нарушения в менструацията) отсъстваха или не
бяха констатирани при нашите пациенти, само при
10 (16.7%) бяха слабо изразени, а при един (1.7%)
бяха сериозен проблем.

От общи соматични симптоми (тежест
в крайниците, гърба или главата, болки в гърба,
главата или мускулите, загуба на енергия и лесна
уморяемост) страдаха повечето пациенти 52 (86,7%)
с постинсултна депресия. Докато вегетативните
симптоми (например промени в съня, апетита и
сексуалния порив), както и умората са често срещани
симптоми на депресивни и (остри или хронични)
неврологични разстройства, включително инсулт,

наличието на слединсултна депресия може да 
подсили тежестта на вегетативните симптоми. 
Нашите резултати са споделени от проучване 
на Fedoroff  et al., 1991 10, в което вегетативните 
симптоми, включващи разстройства на сън, 
либидо и ниво на енергия, са били значително по-
често срещани сред депресирани отколкото сред 
недепресирани пациенти с инсулт. От пациентите 
без депресия 19 (57.6%) нямаха общи соматични 
оплаквания, 12 (36.4%) споделяха за тежест в
крайниците, гърба или главата, болки в гърба, 
главата или мускулите, загуба на енергия и лесна 
уморяемост и 2 (6.1%) от пациентите с депресия 
споделяха ясно очертани симптоми.
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Фиг. 30. Соматична тревожност при пациенти с депресия
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Фиг. 31. Хипохондрия при пациенти с депресия

В преобладаващата си част коморбидното
депресивно разстройство при изследваните от нас 
пациенти беше леко и умерено тежко. На фона на
понижено настроение (81,6%) и безрадостност 
(73,3%), повишена психична (86,6%) и соматична 
(78,4%) тревожност, наличие на безсъние,
преобладаващо с ранно сутришно събуждане,
правеше впечатление ниската степен на изразеност
на характерните за ендогенната депресия
свръхценни мисли за малоценност, за вина, за
безперспективност и безнадежност. 

Суицидни мисли споделяха 1,7% от
депресивните пациенти, като само един бе
извършвал суициден опит в миналото. Повечето
пациенти със слединсултна депресия – 52 (86,7%),
бяха ангажирани със соматични оплаквания (тежест

в крайниците, гърба или главата, болки в гърба, 
главата или мускулите, загуба на енергия и лесна 
уморяемост) и с изводимите от тях свръхценни 
хипохондрични мисли (78,3%). 

С помощта на факторен анализ Савина М А, 
2016 2 очертава границите на депресивния синдром 
след мозъчен инсулт, който има мозаична структура 
и включва следните депресивни симптоми: мъка 
(87,3%), анхедония (55,1%), депресивна апатия 
(25,4%), безнадеждност (25,4%) и дисфория 
(50,8%), а също и наличие на вегетативни
разстройства. Описаният от нея синдром не напълно 
съответства на критериите на международните 
класификации: в него нерядко влиза дисфорията, 
а също и астеноподобните разстройства, като 
слабост и уморяемост, които повече натежават към 

Свръхценни хипохондрични мисли
се наблюдаваха при 47 (78,3%) от пациентите
с депресия. При 9 (15%) бе налично телесно
самовглъбяване, при 27 (45%) имаше прекомерна
загриженост за здравето и при 11 (18.3%) се

наблюдаваха чести оплаквания, призиви за помощ
и т.н. Не се отчиташе тенденция към развитие на 
хипохондрични налудности, симптом, характерен 
за инволутивната депресия (фиг. 31).



Българско списание за психиатрия. 2016; 1(4). 

359

разстройствата от органичния спектър.
Изявена загриженост за собственото

телесно здраве обсъжда Арнаудова М., 2015
1 при депресиите в късна възраст с честото й
„маскиране“ зад соматични симптоми, което
затруднява своевременната диагностика и лечение
на тези състояния. Обаче няма съмнение, че
соматичните симптоми в напреднала възраст
могат и да не бъдат свързани с депресии, което
би довело до подценяване на налични реални
соматични проблеми. Депресиите при възрастните
хора в значителна степен са “соматизирани”, тоест
соматичните симптоми превалират над останалите.

Според Rabi-Zikic et al., 2009 19

неспецифичните соматични симптоми не пречат
за диагностициране на слединсултната депресия
и могат да бъдат много важни за оценяването
на слединсултната депресия, обратно на общото
мнение. Доколкото клиничните прояви на
депресивното разстройство на инсулт имат
предимно соматизиран характер с преобладаване 
на тревожните нарушения (Старчина и съавт.,
2005 3) е необходимо да се вземе под внимание
високата чувствителност на пациентите даже
към незначително задълбочаване на телесния
дискомфорт при слединсултните депресии. 

Социокултурните традиции на българския
народ също способствуват за това, че пациентите
по-често и охотно съобщават на лекуващите лекари
оплаквания от соматичен характер, считайки
емоционалния дискомфорт за маловажен и 
незаслужаващ обсъждане. В проучване на da Rocha
e Silva et al., 2013 7 общият резултат на симптомите 
на пациентите, диагностицирани с голяма депресия 
без клинична коморбидност, е значително по-висок
от този на пациентите със слединсултна депресия
(р<0.05). 

Пациентите със слединсултна депресия
показват леки типични депресивни симптоми 
като по-малко депресивно настроение, анхедония, 
незаинтересованост, вина, негативни мисли, 
амортизация, суицидни мисли и тревожност.

Освен това, соматичните симптоми 
на депресия не водят до увеличаване
диагностицирането на депресия при пациенти с 
мозъчен инсулт. Техните резултати показват, че
клиничната картина на постинсултната депресия 
се състои като цяло от симптоми с лека или 
умерена интензивност, особено тези, считани 
като стълбове за диагностициране на депресия: 
потиснато настроение, загуба на удоволствие и 
липса на интерес. Като се има предвид неточността 
на границите, които разделят клиничните форми на 
депресия от субклинични и непатологични форми, 
те ситуират постинсултната депресия в контекста 
на биопсихосоциалния модел, в който по-доброто 
разбиране на психопатологичния профил може да 
осигури своевременна диагностика и терапевтични 
алтернативи най-подходящи за трудната реалност 
за пациентите с инсулт (da Rocha e Silva et al., 
20137).

Заключение

Депресивно разстройство в острата фаза 
след прекаран мозъчен инсулт бе установено при 
приблизително 2/3 (64,5%) от пациентите с мозъчен 
инсулт, като преобладават леките и средно-тежки
депресивни разстройства с понижено настроение, 
безрадостност, повишена психична и соматична 
тревожност, безсъние, соматични оплаквания, с 
изводими от тях свръхценни хипохондрични мисли.
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Консултиране на пациенти в МБАЛ и спешните звена към тях 
от специалист-психиатър. Основни компоненти на дейността и 
функциите на консултативната и лиезон психиатрия

Иво Нацов
АИСМП – Червен Бряг

 В работата се прави предложение за включване на текста към раздел IV т.4.3. на Медицински стандрат 
психиатрия, който да легитимира за първи път в официален административен документ дейностите на един от 
дяловете на психиатричната професия, а именно Консултативната и лиезон психиатрия.Основните принципи 
върху които е изграден този текст са:a/па ци ен ти те с пси хич ни проб ле ми са тол ко ва при о ри тет ни, кол ко то са 
и те зи с те лес ни проб ле ми;б/па ци ен ти те на мно гоп ро фил на та бол ни ца имат съ що то ни во на дос тъп до пси хи-
а тър-кон сул тант, ка къв то дос тъп имат до ос та на ли те ме ди цин с ки спе ци а лис ти; в/ка чес т во то на ме ди цин с ки 
гри жи е ед нак во, как то за па ци ен ти с те лес ни, та ка съ що и за па ци ен ти с пси хич ни проб ле ми;г/ка чес т во то на 
пре дос та ве ни те гри жи е ед нак во, не за ви си мо от въз раст та

Българско списание за психиатрия. 2016: 1(4): 361-364.
Ключови думи:у консултативна и лиезон психиатрия, многопрофилна болница

Consulting patients in general hospital and emergency units by aConsulting patients in general hospital and emergency units by a
specialist psychiatrist. Main components of the activities and functions

y yof the consultation - liaison psychiatry

Ivo Natsov
Cherven BriagCherven Briag

This work is proposal for inclusion of the text to Section IV 4.3 .of Medical standart psychiatry. It is intended 
to legitimize for the fi rst time in an offi  cial administrative document the activities of one of the parts of the psychiatric 
profession, namely consultation - liaison psychiatry. The basic principles on which the text is built are: a/patients with 
mental health problems are so priority as patients with physical problems; b/ patients in general hospital have the same
level of access to consultant- psychiatrist, as they have to the other medical specialists; c/quality of care is the same as for 
patients with physical problems also for patients with mental health problems; d/ quality of care is the same regardless 
of age.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2016, Vol 1(4): 361-364.
Key words:y consultation-liaison psychiatry, general hospital
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Въведение

В България лип с ва един на стра те гия за
ор га ни за ци я та на пси хич но-здрав на та дей ност в
многопрофилните бол ни ци и спешните звена към
тях. Епи де ми о ло гич ни те дан ни за по ви ша ва не на
въз рас т ни те хро нич но бол ни, как то и тен ден ци я-
та за на ма ля ва не на лег ла та и бол нич ния прес той,
под чер та ват не об хо ди мост та от из г раж да не на яс-
на на ци о нал на по ли ти ка за сис тем но раз ви тие на
пси хи ат рич на та кон сул та тив на и ли е зон дей ност в
многопрофилните бол ни ци. В нито един официален
административен документ не съществува текст,
който да официализира и легитимира основните
дейности и функции на този дял от психиатрията.

Определение и цели

Консултативната и лиезон психиатрия
(КЛП) е функционален дял на общата психиатрия,
чиито цели са:

 да ре ду ци ра бо лес т ност та и смър т ност-
та свър за ни с ко мор бид ност та меж-
ду пси хич но и те лес но раз с т ройс т во в
многопрофилната болница и спешните
отделения на същата;

 да ре ду ци ра про дъл жи тел ност та на бол-
нич ния прес той, свър за н с пси хо со ма тиче н
коморбидитет;

 да ре ду ци ра рис ка от се бе ув ре да или ув ре-
да на дру ги те пос ред с т вом оцен ка и уп рав-
ле ние на то зи риск;

 да ре ду ци ра об ща та це на на бол нич ни те 
гри жи чрез на ма ля ва не на прес тоя и ми ни-
ма ли зи ра не на ла бо ра тор ни те из с лед ва ния.

„Консултативна“означава традиционна
психиатрична консултация на отделния пациент.
„Лиезон“ е процедура, включване на специалиста
по психиатрия в медицински екип.

Фун к ции на консултативната и лиезон
психиатрия

 да ва съ ве ти, обу ча ва и во ди ос та на ли те
ме ди цин с ки спе ци а лис ти в уп рав ле ни-
е то на пси хич но-здрав ни те проб ле ми в
многопрофилната бол ни ца;

 пра ви био-пси хо-со ци ал на оцен ка, фор-

му ли ров ка на слу чай и ди аг нос ти ка на па-
ци ен ти идентифи ци ра ни от пер со на ла на
бол ни ца та с на ру ше но пси хич но фун к ци о-
ни ра не или с необясни ма те лес на сим п то-
ма ти ка;

 осъ щес т вя ва крат ки ин тер вен ции или  да-
ва съ ве ти и ука за ния от нос но не об хо ди ми-
те гри жи за па ци ен та на дру ги ин с ти ту ции, 
свър за ни с пси хич но то здра ве;

 из вър ш ва оцен ка на рис ка от се бе ув ре да и 
ув ре да на дру ги те, и да ва оцен ка на де ес-
по соб ност, вме ня е мост и спо соб ност да се 
да ва ин фор ми ра но съг ла сие за ле че ние;

 подобрява со ма тич но то об с луж ва не на па-
ци ен ти те с пси хич но раз с т ройс т во;

 ре ду ци ра стиг ма та свър за на с пси хич но то 
здра ве;

 оси гу рява об с луж ва не във въз мож но най-
не рес т рик ти вен по ря дък;

 улес нява дос тъ па на па ци ен ти те на 
многопрофилната бол ни ца до служ би те,
ан га жи ра ни с осъщес т вя ва не на по ли ти ка-
та за пси хич но здра ве;

 пре дос та вя пси хич но-здрав ни съ ве ти и 
под к ре па на па ци ен ти те, тех ни те се мейс т-
ва и медицинския пер со нал на бол ни ца та;

 пре дос та вя ефек тив но и ос но ва но на до-
ка за тел с т ва ле че ние с ог лед ре ду ци ра не на 
дис т ре са и стра да ни е то;

 пре дот в ра тява из пол з ва не то на не под хо дя-
щи и не нуж ни ин тер вен ции и те ра пии;

 доп ри на ся за обу че ни е то на пер со на ла;

 оси гу рява про веж да не на об щи кли нич ни 
сре щи с ос та на ли те ме ди цин с ки спе ци а-
лис ти;

 ус та но вя ва ефек тив на връз ка с ОПЛ.

Ком по нен ти на консултативната и 
лиезон дей ност

Дос та вя гри жи заД р :

 па ци ен ти в ос т ри те от де ле ния, при ко и то е 
на ли це или съ щес т ву ва риск от раз ви тие на 
пси хич но раз с т ройс т во;

 па ци ен ти в спеш но от де ле ние с нуж да от 
спеш ни пси хич но-здра ви гри жи;

 па ци ен ти ле ку ва щи се в многопрофилна 
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бол ни ца със со ма топ си хи чен ко мор би ди-
тет;

 па ци ен ти ле ку ва щи се в многопрофилна
бол ни ца по по вод те лес ни раз с т ройс т-
ва при чи не ни от ал ко хол и психоактивни
вещества;

 па ци ен ти чи е то со ма тич но здра ве по раж да
пси хич но-здрав ни проб ле ми;

 па ци ен ти с те лес но-не о бяс ни ми сим п то ми.

Оце ня ва ц :

 на все ки па ци ент за който е поискана кон-
сул та ция се пра ви оцен ка;

 на все ки кон сул ти ран па ци ент се пра ви 
оцен ка на рис ка за се бе ув ре да и ув ре да на
дру ги те, несъдейс т вие на ле че ни е то и за-
щи те ност на ин те ре си те му;

 про веж да  се  съв мес т на/с дру ги те ме ди цин-
с ки спе ци а лис ти/ оцен ка, къ де то е въз мож-
но;

 из пол з ва т се струк ту ри ра ни ин с т ру мен ти.
При ме ри са Hospital Anxiety and Depression 
Scale, Mini Mental State Examination, PHQ-9 
, COMPRI, INTERMED;

 оце ня ва не то прик люч ва с пос та вя не на ди-
аг но за или био-психо-социална фор му ли-
ров ка, ко и то да по каз ват пла на за дейс т вие;

 вза и мо дейс т ва се с ос та на ли те ле ка ри в ре-
ал но вре ме. Доб ра прак ти ка е да се ко му ни-
ки ра с ОПЛ в де ня на из пис ва не или пис ме-
но в рам ки те на 5 дни от пос лед но то.

Из пол з ва т се  мо ти ва ци он ни ин тер вю и ра-
щи тех ни ки. Те са осо бе но по лез ни при раз с т ройс т-
ва на хра не не то и аб с ти нен ти със то я ния.

.
Ин тер ве ни ра :р р

 те ра пев тич но ин тер вю;

 крат ки пси хо те ра пев тич ни ин тер вен ции.
Из пол з ват се тех ни ки на со че ни към “ре ша-
ва не на проб ле ми” или “фо ку си ра ни към
ре ше ния”, как то и ког ни тив ни и ин тер пер-
сон ални тех ни ки;

 фар ма ко те ра пия. Из пол з ват се про то ко ли за
фа ра ма ко те ра пия съ об ра зе ни с медицински
стандарт;

 психиатрия за пред пис ва не на ан ти деп ре-

сан ти, ан тип си хо ти ци, ста би ли за то ри на 
нас т ро е ни е то, ан к си о ло ти ци, хип но ти ци, 
бър зо дейс т ва щи тран к ви лан ти, ме ди ка-
мен ти при ал ко хол на детоксика ция и ан ти-
бол ко ви про дук ти;

 социални интервенции, където е възможно;

 ог ра ни ча ва не-при ла га не на ог ра ни чи тел-
ни под хо ди при оп ре де ле ни с медицински 
стандарт „Психиатрия” си ту а ции. 

Дава ин фор ма ция за пациентите и техните Д ф р ц ц
близки

Па ци ен ти те и тех ни те се мейс т ва се снаб дя-
ва т с ин фор ма ция за :

 характера на ра бо та та, обем от ин тер вен-
ции, как во да се очак ва;

 на чи ни за кон так ти с консултанта;

 пис мен план на по ла га ни те гри жи;

 спе ци фич на ин фор ма ция за раз с т ройс т ва та 
и ме ди ка мен ти те, ко и то се из пол з ват, как то 
и странич ни те им ефек ти;

 ин фор ма ция къ де и как да от ра зят впе чат-
ле ни я та си от ра бо та та на консултанта и 
евен ту ал ни оплак ва ния;

 ин фор ма ция за па ци ен т с ки фо ру ми и ор га-
ни за ции.

Из мер ители на резултатите от дейността

Из ме ри те ли те се оп ре де лят на ба за спо де-
ле ни це ли и по ве де ние:

 па ци ен тът и кли ни цис тът оп ре де лят це ли 
и тех ни из ме ри те ли спо ред ин ди ви ду ал ния 
ле чебен план;

 консултантът оп ре де ля свои це ли и по ве де-
ния, с ко и то да бъ де пос тиг на то по доб ре-
ние в определе но вре ме;

 оп ре де лят се це ли и по ве де ния, ко и то да 
пос ре щат нуж ди те на бол ни ца та;

 соб с т ве ни ци те оп ре де лят це ли и по ве де-
ния, ко и то да от го ва рят на изис к ва ни я та на
финансиращия ор ган.

Ико но ми чес ки те из ме ри те ли мо гат да се 
тър сят в три по со ки:
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 на ма ле на про дъл жи тел ност на прес тоя в 
бол ни ца та;

 на ма лен не ар гу мен ти ран при ем/след кон-
сул та ция в спеш но от де ле ние;

 на ма лен брой ре хос пи та ли за ции.

Заключение

Този текст се представя за обсъждане 
и корекция с ясното съзнание и убеденост, че 
подобен нему трябва да присъства в официалните 
административни документи, касаещи развитието 
на българската психиатрия. Неговото място, според 
автора, е раздел IV т.4.3. на Медицински стандарт 
психиатрия.
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Ролята на медицинската сестра в консултативната и лиезон
психиатрия
Иво Нацов 1, Светлана Великова 2

    
1 – АИСМПП – Червен Бряг
2 – Държавна психиатрична болница – Карлуково

Ролята на медицинската сестра, особено на психиатричната е комплексна, но подценена. В Медицински 
стандарт „Психиатрия“ не е отделено място за ролята на медицинската сестра, работеща в този сегмент 
на здравеопазването. Същевременно професионалният ландшафт на упражняване на психиатричната дейност 
в интерфейса между ОПЛ, извънболнична и болнична специализирана медицинска помощ се промени. Целта 
на този текст е да започне дискусия по темата, предвид очакваните развития в организацията на психично-
здравната помощ в държавата и новите възможности, които се откриват пред професионалистите по здравни 
грижи.

Българско списание за психиатрия. 2016: 1(4):365-368.
Ключови думиу : психиатрично сестринство, консултативна и лиезон психиатрия

The role of the nurse in consultation-liaison psychiatry
Ivo Natsov 1, Svetlana Velikova 2

    
1 – Private Practice – Cherven Briag 
2 – State Psychiatric Hospital – Karlukovo 

The role of the nurse, particularly the psychiatric is complex, but underestimated. The Medical standard 
„Psychiatry“ does not give a place on the role of nurses working in this segment of health care. The professional 
landscape of psychiatry in the interface between GPs, outpatient and inpatient specialized medical care has changed. The 
main purpose of this paper is to launch a discussion on the topic of expected developments in the organization of mental 
health care in the state and the new opportunities that are opened to the health care professionals.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2016, Vol 1(4):365-368.
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Въведение

По необясними причини днес ролята на
медицинската сестра, особено на психиатричната,
е подценена, макар че психиатричните сестри
прекарват по-голяма част от професионалното
си време с пациентите. От техните наблюдения
и оценки в много случаи зависят решенията на
лекуващите лекари.
Проектът за  На ци о нал на прог ра ма за  пси хич-
но-здрав на  ре фор ма 2017 – 2023, За конът  за  об-
щес т ве но  здра ве, как то и Националният рам ков
до го вор, оп ре де лящ ста ту са на пси хи атричната
дейност в извънболничната и бол нич на по мощ, съз-
да ват ре ал ни  пред пос тав ки за осъществяване на
политиката „психиатрия в общността“ и  позволяват
ши рок спек тър от ак тив нос ти на психиатъра и
психиатричната сестра 2. Новият Колективен трудов 
договор в отрасъл „Здравеопазване“ от октомври

2016 г. фокусира усилията си най-вече върху 
подобряване на заплащането на медицинските 
сестри и дава добри перспективи за тяхното 
професионално развитие посредством свързване 
на професионалната квалификация с финансови 
стимули.

Дефиниции

 Консултативната и лиезон психиатрия 
(КЛП) е функционален дял на общата психиатрия, 
чиято цел е подобряване на лечението на 
психичните разстройства в соматичната медицина, 
редуциране на изследванията провеждани по повод 
на соматични симптоми с психоневрологична
генеза, намаляване продължителността на 
престоя в многопрофилната болница, овладяване 
симптомите на дистрес и подобряване качеството 
на живот на пациентите. „Консултативна“ 
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означава традиционна психиатрична консултация
на отделния пациент. „Лиезон“ е процедура по
включване на психиатричния екип в медицински
екип 1. 

Европейската психиатрична асоциация
дава следното определение за КЛП: „модел или
компонент на психиатричната професия, който
включва участие в работата на отделенията на
общите болници, извънболнични служби или
първична здравна мрежа с цел диагностика и
лечение на психичните разстройства в тях”.

 Фокусът на консултативната и лиезон
психиатрична дейност обхваща пациенти със
соматопсихичен коморбидитет, лекуващи се поради
телесно заболяване, при които същевременно е 
налице и психично разстройство, както и пациенти
с телесни оплаквания, за които не може да бъде
открита соматична причина (соматоформни
разстройства); пациенти със суицидни опити 
в соматични отделения; пациенти, при които
психичните фактори и поведенческите модели 
играят значима роля в протичането на телесното
заболяване 1..

 Ро ля на пси хи ат рич на та сес т ра

 Важ ност та на пси хи ат рич на та сес т ра в кон-
сул та тив на та и ли е зон ра бо та е ар гу мен ти ра на от
Lipowski 4. Съ щес т ву ват раз лич ни мо де ли на ра бо та
на пси хи ат рич на та сес т ра. 

 При кон сул та тив ни ят мо дел се наб лю да-
ват два под хо да:

• пси хи ат рич на та сес т ра ра бо ти в пси хи ат-
рич но от де ле ние на об ща бол ни ца и при е-
ма за яв ки те за консултации от ос та на ли те
от де ле ния;

 • пси хи ат рич на та сес т ра е част от еки па и
учас т ва в про веж да не то на кон сул та ци и те на па ци-
ен та. .

 При ли е зон мо де ла ра бо та та включ ва:

• пси хи ат рич на та сес т ра ра бо ти ка то член
на о тде лен екип от неп си хи ат рич ни спе ци-
а лис ти-напр. в спеш но от де ле ние или в он-
ко ло гич но;

• пси хи ат рич на та сес т ра е на е та в об ща та
бол ни ца ка то са мос то я те лен и не за ви сим
спе ци а лист, прак ти ку ващ във всич ки от-
де ле ния, но неприкрепена към оп ре де лен 
екип.

 В прак ти ка та те зи два под хо да се вза им но

свър за ни и не де ли ми. Ли е зон ра бо та та поч ти ви-
на ги во ди до уве ли ча ва не на ис ка ни я та за кон сул-
та ции, а доб ра та кон сул та ция ви на ги е свър за на с 
дис ку сия от нос но про веж да не на ле че ни е то.

 Етапи в работата 

 Про це сът на ра бо та на пси хи ат рич на та 
сес т ра мо же да бъ де раз де лен на ня кол ко ета па от 
дидактич на глед на точ ка 4.

• ори ен ти ра не – включ ва ин тер вю с дру ги-
те професионалисти, в ко е то обик но ве но се 
опис ват проб ле ми те свър за ни с па ци ен та от 
глед на точ ка на тех ни те виж да ния, очак ва-
ни те ре зул та ти и ин тер вен ции и вре ме то за
про веж да не;

• ра бо та – включ ва ща оцен ка и кла си фи ци-
ра не на по да де на та ин фор ма ция; пла ни ра-
не на интервен ци и те за ед но с кон сул тан та;

• за вър ш ва не – про веж да не на кон сул та ци-
я та за ед но с кон сул тан та и дис ку сия на по-
нататъшните дей нос ти.

 Клинични умения

 Пси хи ат рич на та сес т ра се нуж дае от кли-
нич ни уме ния за иден ти фи ци ра не и оцен ка най-ве че 
на нор мал на и па то ло гич на ре ак ция спря мо бо лест-
та. Ней на та оцен ка не за мес т ва та зи на спе ци а лис та 
по пси хи ат рия, тъй ка то е свър за на с наб лю де ние на 
по ве де ни е то на па ци ен та за ся га що по-гру бо про це-
са на не го во то бо ле ду ва не. Lipowski пре по ръч ва 
тя да е пре ми на ла и обу че ние в “спра вя не с пси-
хо ло ги чес ки проб ле ми свър за ни с бо ле ду ва не от 
со ма тич на бо лест” и  под го тов ка по „поддържаща 
пси хо те ра пия“ 3. В ра бо та та със се мейс т ва та на па-
ци ен ти те тя се нуж дае от “об ра зо ва тел ни”  уме ния 
и зна ния по ес тес т во то на бо лест та, ней но то про ти-
ча не и из ход.

 В ра бо та та си с ос та на ли я персонал и с па-
ци ен ти те по ня ко га се на ла га по-ди рек т на ак тив-
ност в си ту а ции на кон ф лик ти меж ду тях. Пси хи-
ат рич на та сес т ра мо же да по доб ри ко му ни ка ци я та 
меж ду пациен та, останалия пер со нал и се мейс т во-
то, и да по ощ ри другия пер со нал да из ра зи чув с т ва-
та и преживя ва ни я та си по от но ше ние на па ци ен та 
в кон ф лик т ни си ту а ции.

 По ра ди не о хо та или раз лич на сте пен на 
ког ни тив но ув реж да не, при ня кои па ци ен ти ли е-
зон сестрата сре ща зна чи тел ни труд нос ти. В та ки ва 
слу чаи тя тряб ва да е под гот вена ра но да използва 
техники за пре о до ля ва не то им. При де ли ри оз ни и 
де мен т ни па ци ен ти пси хич ни ят ста тус е  умес т но 



Българско списание за психиатрия. 2016; 1(4). 

367

да се за пис ва в де тай ли.

 По вре ме на разговор с пациента е умес т-
но фо ку си ра не вър ху чув с т вата му и под по ма га не
експре си я та  на  не го ви те не га тив ни схва ща ния и
тре во ги 1. Мно го па ци ен ти пре жи вя ват страх и тре-
во га, кога то се кон сул ти рат с  пси хи а тър. За съ жа ле-
ние, пси хи ат ри я та все още е свър за на със со ци ал на 
стиг ма  и ня кои па ци ен ти смя тат, че сим п то ми те,
ко и то пре жи вя ват, не се схва щат ка то  се ри оз ни от
пер со на ла, кой то се гри жи за тях. Дру ги все още
мис лят, че  кон сул ти рай ки ги с пси хи а тър, тях ни ят
док тор ги смя та за “лу ди” или не вяр ва на техните
оп лак ва ни я. Важ но за пси хи а тричната сестра е да
про ве ри да ли пациентът е ос ве до мен за кон сул та-
ци я та и как во мис ли във връз ка с нея. Раз би ра не то
на па ци ен та за нуж да та от кон сул та ци я  мо же да е 
съв сем раз лич но от то ва на  пер со на ла.

 Провеждане на консултация съвместно
психиатър

 По вре ме на ин тер вю то ем па ти я та е ос нов-
на тех ни ка, с която работи консултантът.
 Психиатричната сестра е не об хо ди мо да
вни ма ва за вер бал ни те и не вер бал ни те зна ци на
емоцио нал ния дис т рес, тъй ка то мно го чес то па ци-
ен ти те се стра ху ват да се от к ри ят пред пси хи а тъ ра,
за да не “пот вър дят”, че са “пси хич но бол ни”. 

 За психиатричната сестра е важно да не
пропуска те лес ни те сим п то ми на па ци ен та 5. До ри 
и паци ен ти, при е ма ни ре дов но по по вод деп ре сия
във връз ка със со ма тич на бо лест, из пит ват тре во га
от среща та си с пси хи а тър и са много по-склон ни
да дис ку ти рат со ма тич ни те си сим п то ми, от кол ко то
психо ло гич ни те  проб ле ми. Ос ве до мя ва нето от нос-
но со ма тич ни те сим п то ми на па ци ен та и тях но то
лечение фор ми ра до ве рие у не го. То ва от своя стра-
на из г раж да рам ка, око ло ко я то по-на та тък мо гат да
се на мес тят дан ни те за  пси хо ло гич ни те сим п то ми.

 Съг ла су ва не на ре зул та ти те от кон сул та-
ци я та 

 Пси хи а тъ рът е длъ жен да сподели оцен ка та
си и на ме ре ни я та си със сес т рин с кия пер со нал и
да не раз чи та то ва да бъ де нап ра ве но от друг. Ако
па ци ен тът е въз бу ден или по тис нат, пси хи а тъ рът е
длъжен да от де ли дос та тъч но вре ме за съ ве ти на
пер со на ла от нос но по-на та тъш но то во де не на слу-
чая, как то и да ока же сво ев ре мен на под к ре па на па-
ци ен та, ако се на ло жи.

 Доб ра та кли нич на прак ти ка изис к ва се-
мей ни ят ле кар на па ци ен та да бъ де уве до мен за
резултати те от кон сул та ци я та. Смя та ме, че то ва е
най-доб ре да бъ де нап ра ве но от психиатричната

сестра, тъй ка то се мей ни ят ле кар в по ве че то слу чаи 
мо же да да де до пъл ни тел на ин фор ма ция за пси хич-
ния статус на  па ци ен та, со ци ал на та сре да и се мей-
ни те ус ло вия.

Заключение

Ролята на психиатричната сестра в МБАЛ 
е несъмнено комплексна. В Медицински стандарт 
„Психиатрия“ е отделено изключително малко място 
за мястото на психиатрията в МБАЛ и практически 
нищо за ролята на медицинската сестра, работеща 
в този сегмент на здравеопазването. За съжаление, 
ние не открихме доказателства за съществуването 
на обучение по психиатрично сестринство в 
държавата към момента на създаване на този текст, 
въпреки разписаните документи. 

Същевременно, професионалният 
ландшафт на упражняване на психиатричната 
дейност в интерфейса между ОПЛ, извънболнична 
и болнична специализирана медицинска помощ 
се промени. Конвенционалният професионален 
психиатричен наратив също.

Целта на този текст е да започне дискусия 
по темата, предвид очакваните развития в 
организацията на психично-здравната помощ в 
държавата и новите възможности, които се откриват 
пред професионалистите по здравни грижи.
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