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Увод
Антей и психиатрията
Editorial: Anthaeus and psychiatry
The main aim of contemporary psychiatry should be analysis of the essence oh human psyche and its
deterioration as a result of psychiatric disorders – which results in eﬀorts to achieve better understanding of the
neuroanatomy and neurophysiology of brain functioning – as a basis for better understanding of mental processes.
But the shift from neuronal functions to psychopathological signs and symptoms is based on the principles of nonlinear dynamics and mechanisms from the area of Chaos theory events.
Bulgarian Journal of Psychiatry.Vol.2 (1):4-8.
Todor Tolev
Помним мита за Антей (Anthaeus; Ἀνταῖος
„Противопоставителят”), сина на Посейдон и Гея,
черпел чутовната си сила от допира със земята
– неговата майка Гея. Но в схватката с Херакъл
допуснал да го вдигнат във въздуха и така, загубил
досег с родната почва, загубил и живота си…
Същото е и с нашата психиатрия – с несъкрушими позиции е, когато се занимава с присъщото
– човешката психика с нейните отклонения и бързо
губи престиж, щом се отдръпне от естествената
свързаност с основното предназначение. Със субективното измерение на психичния процес.
И в името на това ние се трудим, упорстваме
и дълбаем – в мозъчната тъкан, в неврона и в
съставните му части, в синапси, трансмитери,
мембрани и глия. В гени. С авангардни технологии
постигаме изобразяване на невроанатомични и
неврофизиологични детайли – доскоро недостъпни
за нашия ум. И строим хипотези за преход на
биологичното и неврологичното в психично и
преживелищно, в същината на човешките чувства,
мисли, памет и душа.
Откъде е тази увереност, че количествените
натрупвания на знания за мозъчните структури ще
доведат до качествения скок – яснота за естеството
на човешкото съзнание?
Преди 5000 години шумерите постигат
познания за небесните тела – неподвижните звезди
и подвижните планети с изчислими и предсказуеми
местонахождения. И когато халдеите свързват
периодиката на небосвода с цикличните промени в
природата, и решават че небесните тела определят
човешките съдби, възниква успокоение и гордост
– за първи път хората усещат силата на разума –
способен да проникне в тайните на Битието и да
предвиди бъдещите съдбини.
И така, детерминизмът – възникнал върху
зиккуратите на Месопотамия, пренесен в елинския
свят на Питагор и питагорейската страст към
числата и точността, подир мистичната каузалност
на средновековното мислене и упоението от
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обективно доказуемата причинно-следствена връзка
в след-ренесансовата наука и медицина, подкрепен
от бляскавия триумф на Нютон и нютонианската
механика на света, стига до математическия
анализ на Пиер-Симон Лаплас и уверено навлиза
в психологията – чрез еволюционното учение на
великия Чарлз Дарвин, школата на Вилхелм Вундт,
експериментите на Сеченов и Павлов, прозренията
на Фройд, бихевиоризма на Уотсон и постулатите
на Едуард Торндайк – за да извиси ръст върху
съвременните открития за строежа и функциите на
човешкия мозък.
Този детерминизъм – станал базисна
част на нашето разбиране за света и мястото
на човека в него, изисква да вярваме, че
постъпателното добавяне на познания „отдолу
нагоре” ще възнагради рано или късно усилията
да разберем същината на психичното въз основа на
разгадаване на предпоставки от недрата и нивото
на биологичното.
Ала междувременно става ясно, че
съществуват събития, неподвластни на линейно
изчисляване и прогноза. Колебливостта на климатичните промени, вулканичната активност като
продукт на мощно тектонично противопоставяне,
загадъчният изход на поредица химични реакции,
непредсказуемостта на епидемичните процеси,
непредвидимото поведение на тълпата, странната
нелогичност на немалка част от човешките
решения – всичко това сочи към съществуване
на хаос в Природата. Но хаос не като синоним
на тотален безпорядък, а като обозначение на
принципно друг клас природни закономерности с
вездесъщ характер и неотменима власт над огромно
множество събития сред неживата и жива природа
– включително над човешката психика и нейните
отклонения.
И ние трябва да приемем и да се примирим
с вероятностовия, нелинеен и не-детерминистичен
профил на всеки опит за проникване в същината на
психичното и психопатологичното, защото такова е
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естеството на света около нас, такава е и нашата,
човешката природа.
Учението за хаоса – като форма на
съществуване на Битието, има древни корени. Ще
посочим само идеята на Лукреций Кар 2 за clinamen
– малките случайни отклонения на атомите от
«правилните движения», което е пробив във
вкаменената предопределеност, свързана с идеала
за хармония на света и завинаги установения ред
на нещата.
Нарушената симетрия, забелязана от автора
на знаменитите лекции по физика Ричард Фейнман
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в умишленото несъвършенство на прочутата с
красотата си крепостна врата на японския град
Нико е извор на изящество от по-висок порядък –
според преданието «за да не се предизвиква гнева и
завистта на боговете».
Идеята за спонтанните отклонения от
симетричния ред е ранен предшественик на
физическите схващания, които по-късно под една
или друга форма късат с фатализма на Лапласовия
детерминизъм. Защото „ако съвършенството
е сковано и стерилно, то несъвършенството
е изобилие на потенциални възможности. Без
примесите, добавени към кристалите на силиция
и германия, не би било възможно да се създадат
транзисторите с многобройните им технически
приложения.
Нарушавайки
безкрайното
повторение на кристалната решетка, примесите
позволяват на електрическия ток да протича
по-лесно в транзисторите … Ако живата
материя бе идеална машина, програмирана
да се възпроизвежда до безкрай, да създава
свои точни копия без ни най-малко изменение,
животът не би могъл да еволюира. Той би останал
завинаги на своето примитивно ниво. Само от
несъвършенствата на репродукцията могат да
възникнат нови структури и различни форми на
живот (Бушев М., 2014 1).
И наистина, творческият акт е бунт срещу
безплодния порядък – защото „ …капацитетът
за креативност, умението за произвеждане на
нови концепции, идеи, изобретения, произведения
на изкуството – това е най-важният атрибут
на човешкия мозък. За който всъщност знаем
малко – и най-вече, за невроналната база на
креативността” (Andreasen NC., 2011 7). А
креативната когниция съчетава подредения и
предсказуем режим на работа на мозъка с хаотичнонепредсказуема активност – защото еволюиралата
цитоархитектоника разполага със системи за охрана
на стабилността, но и на гъвкавостта на мозъчната
дейност – както се случва при творчество, но
и в психопатология (Bilder, Knudsen, 2014 12).
Неслучайно две десетилетия по-рано надареността
се извежда от хаотичния модел на когнитивна
организация при човека (Chen, Buckley, 1988 27)
Макар възникнала за да опише математичес-

ки и да обясни процеси от света на химическите и
физическите явления, от около четвърт век Теория
на хаоса навлиза уверено в областта на физиологията, медицината и психиатрията – защото математическите инструменти на тази теория са добре
приложими при биологичните системи (GebickeHaerter, 2008 33). Нелинейната динамика и хаосът
описват удачно поведението на физични, химични
и биологични системи (Strogatz, 2001 50), както и
на феномени от психопатологично и психиатрично
естество (Pezard, Nandrino, 2001 45). Случва се така,
че възниква нов и мощен, математически обоснован
пробив, променил лика на детерминизма при
изследването на мозъка и поведението по отношение
на поредица локални феномени – спонтанната
пропускливост на невронални мембрани, функциониране на отделния неврон и на невроналните
мрежи, полеви електрофизиологични явления – за
да се търси количествена оценка и статистическа
прогноза за еволюцията на цялата мозъчна система
(Mandell, Selz, 1995 40).
Голямата революция, състояла се във
физиката в началото на ХХ век, променя контурите
на науката в посока към различен подход спрямо
природните явления и може да бъде модел за
бъдещо развитие на други дисциплини – например,
невронауките. Клиничните феномени могат да се
обяснят с термините на нелинейната динамика –
което означава поява и развитие на нова, нелинейна
психиатрия (Boldrini et al., 1998 22). Такава промяна
е необходима – защото, независимо от прогреса в
уменията за психометрия и апаратните изследвания,
описанието и разбирането на човешкия разум
все още не е достатъчно – докато фракталната
геометрия предлага нова концепция за фрактални
димензии, обещаващи числови описания на
комплексните мозъчни системи (Maier, 1998 39).
Има вече доказателства за комплексната природа
на човешкия мозък в контекста на Теория на хаоса
– защото събития от хаотичен тип се регистрират
не само на ниво аксони и отделни клетки, но и
на множество други нива с различна йерархична
значимост (Korn, Faure, 2003 36).
Съвременните тенденции в психологията
и когнитивната невронаука предлагат решаването
на фундаменталния проблем за съотношението
„мозък – разум” да се постига с нелинеен подход
към процесите на хаос и самоорганизация в
компонентите на човешкото съзнание (Bob,
200713), в условия на комплексност на процесите на
синхронизация (Guastello et al., 2009 35).
Вече знаем, че всички нетривиални системи
от реалния свят са нелинейни динамични системи,
като хаосът описва добре такива системи, които са
високо чувствителни към инициалните условия и
произвеждат непредвидими и дивергентни изходни
състояния, така че детерминираността им е за
кратки отрязъци от време, а след това настъпват
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събития с вероятностов облик (Boeing, 2016 21).
Нелиненият, динамичен подход към
явленията на хаоса подтикват обективиращи
мозъчната дейност изследвания – например,
електроенцефалография (Anokhin et al., 1998 8; Aur
et al., 2016 9) и fMRI- изследвания (Friston, 2000 31).
Възниква интерес към нелинейната динамика на
житейските събития в контекста на консултативната
психиатрия (Bussolari, Goodell, 2009 24). Налице
са любопитни обяснения в нелинейно-динамичен
стил като антитеза на детерминизма на процеси
от кръга на психотерапевтичния диалог (Langs,
Badalamenti, 1994 37), в психиатричното сестринство
(Barker, 1996 11) и събития „на ръба на хаоса” в
психоаналитични техники (Galatzer-Levy, 2016 32).
Има и солидни данни за нелинейно поведение на
системи за регулиране на артериалното налягане в
човешкия организъм (Yeragani et al., 2004 51) – при
обичайни условия или при когнитивен конфликт и
депресия (Bob et al., 2009 18), или при хипнотични
състояния (Bob et al., 2009 16), или за връзката на
сънуване с хаос (Bob, Louchakova, 2015 15).
Нелинейните измерения на динамиката в
психофизиологията на съзнанието – особено при
процесите на сенситизиране и киндлиране (Bob,
2014 14) водят към нова методологична парадигма
за нозологично очертаване и описание на хода на
болестта (Bystritsky et al., 2012 25), и поставят важни
въпроси – за аналогията на фракталните събития
с комплексните феномени при мания (Bahrami et
al., 2005 10) и комплексното моделиране на афект,
настроение и поведение в светлината на теория
на хаоса (Ehlers, 1995 28); за възприемането на
несъзнаваните фантазии като странен атрактор
(strange attractor) с фрактална природа (Quinodoz,
1997 46), за определянето на налудностите като
състояние на хаос посред детерминистичния поток
на разумните съждения (Bodei, 2005 /2012 19, 20) и като
цяло – за физиологията на перцепцията – заради
ролята на хаоса при осигуряване на гъвкавост
на мозъчните процеси при пре-атентивното
възприятие (Freeman, 1991 30).
Осезаем е приносът на Теория на хаоса
и по отношение разбирането на естеството и
хода на шизофренната болест. Налице са силни
статистически потвърждения за нелинейната
природа на флуктоациите на шизофренната
симптоматика – макар тези процеси от хаотичен тип
да се нуждаят от внимателна количествена оценка
(Breakspear, 2006 23). Намалената предсказуемост на
шизофренното поведение удачно се интерпретира
чрез вероятностово-хаотичната природа на ред
шизофренни белези в сравнение с контролна
здрава популация (Bob et al., 2009 17). Неясната
невропатология при шизофрения продължава да
е предизвикателство за изследователите – защото
чрез fMRI- изследвания нерядко се установява
несъответствие на функционалните алтерации
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със структурно-типологичните алтерации, както
и белези за нелинейна динамика на мозъчните
процеси при тази болест (Cabral et al., 2013 26).
Поради това уместно се отбелязва, че шизофрения
не означава просто засилване или отслабване
на невропсихологични функции, а е проява на
измерима дисрегулация и дезорганизация на
тези функции (Paulus et al., 1996 43 ). А времевата
архитектура на шизофренния процес се изразява
в експлозии на комплексни нелинейни феномени,
алтерниращи с изцяло случайни събития (Paulus,
Braﬀ, 2003 42).
Впрочем, далече преди възникване
на Теория на хаоса и нейното приложение
в психиатрията, има описания и хипотезни
конструкти за вероятностовата, нелинейна
природа на множество психиатрични събития. Зад
проницателната и плодотворна идея на John Russell
Reynolds от 1869 г за диссолуцията и генезата
на позитивните и негативни симптоми прозира
присъствие на нелинейни механизми от хаотичен
тип, обуславящи нееднаквост в съотношението на
симптомите при психичните разстройства (Pearce,
2004 44). Впечатлява с финеса си описанието на
Klaus Conrad за еволюцията на психотичността
в стадии на трема-апофения-анастрофа – за
да изкристализира налудността като форма
на ред от хаоса на налудното настроение след
вероятностовата, неприцелна самоорганизация на
причинно-следствените връзки през апофенния
етап (Mishara, 2010 41). Приблизителността е основен
принцип в подредбата на психопатологичните
нива – защото неточността в съотношенията на
тяхната клинична изява не е артефакт заради
непълноценна оценка, а е принципно заложена
вариабилност в рамките на общата схема на
изграждането на психозата (Снежневский, 1972 5).
А ако анализираме меките и неуточними граници
между отделните атипични фазови психози (Киров
К., 1967 3), ще се досетим, че те са осъществени
заради намесата на вероятностови фактори от
нелинеен вид със значителна мощ – за да осигурят
безчет модификации на облика на психозите тип
„клише” – както впрочем още Kraepelin е посочвал
чрез знаменитата си графика за съчетания вътре
в триадата „настроение – мисловна активност –
двигателна активност” в рамките на всяка отделна
фаза на манио-меланхолната болест.
Хаосът получава обстойно внимание
в последните десетилетия и е установено, че
множество реални системи в заобикалящия ни свят
имат хаотично поведение – което в редица случаи
е полезно, но понякога хаосът е нежелан – защото
има нужда от подредени осцилации на събитията –
както е например в областта на металообработване
или електроника (Fotsin, Bowong, 2006 29).
Възниква представа за вездесъщността на хаоса –
ала детерминистичните системи не губят правото
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си на съществуване – защото предсказуемостта при
тях зависи от три фактора – каква доза несигурност
бихме толерирали в прогнозите си, с каква точност
измерваме изходните състояния и каква е времевата
рамка (или времевата граница на Lyapunov) според
динамиката на системата (Boeing, 2016 21). Това
обяснява как човешкият мозък успява мълниеносно
да идентифицира точно обекта на сензорната си
перцепция, а в същото време функционирането на
невроналните мозъчни комплекси е базирано на
механизмите на хаоса (Freeman, 1991 30) – защото
детерминираността на поведенческия акт се
свежда до мащаб на нивото на организация / изява
на системата и до времева рамка на наблюдаваното
събитие.
Вълнуващи предизвикателства предстоят
на науките за човека и неговия мозък. Откакто
Алан Тюринг откри, че прости правила
управляват сложни и самоподдържащи се вериги
от събития – стига да е налице обратна връзка,
чрез която минималната първоначална промяна
води до прословутия „ефект на пеперудата” на
Едуард Лоренц, откакто Белоусов демонстрира
осцилиращите по непредсказуем начин реакции,
откакто Бенуа Манделброт въведе представата
за фрактални структури в обкръжаващото ни
Битие, ще бъде може би възможно да осмислим
по нов начин поредица събития в психологичната
и психиатричната област. Как се формира
общественото мнение и внимание? В кой момент
множеството хора стават тълпа с непредсказуемо
поведение? Каква дребна особеност у отсрещния
поражда нашето харесване или нехаресване?
Доколко предвидима е любовта? Или омразата? Как
несъзнаваното у нас генерира наши решения? Има
ли рецепта за правене на творчество?
И още. Каква е връзката между обсесивнокомпулсивни феномени и себевъзпроизвеждащи
се фрактали? Каква е ролята на минималното
физиологично отклонение за поява на абстиненция?
Как алтернират кататонните преходи на възбуда в
ступор? Или афективните фази на мания в депресия?
И оттук – нелинейна ли е природата на смесените
афективни състояния? А на бързото циклиране?
Имат ли роля нелинейни вероятностови изменения
в болестния ход при фармакогенната патоморфоза?
Или
при
психиатричната
патопластичност
като цяло? Доколко хаотични са причините за
реализиране на генетичния потенциал за психична
болест?
И тук е време да подчертаем, че откакто в
1971 год. David Ruelle и Floris Takens публикуваха
статията си „За природата на турбулентността”
(On the Nature of Turbulence), и в 1975 год. TienYien Li и James A. Yorke въведоха понятието
„хаос” със статията си „Период Три предполага
хаос” (Period Three Implies Chaos) (Sprott, 200047),

за психиатрията идва нова епоха. През която
психопатологичните синдроми ще се описват като
атрактори, а нелинейната динамика на хаоса ще
се изразява чрез самоорганизиращи се мозъчни
функции, определящи вероятностово психичните
явления.
Хаосът е навсякъде, ала по-осезаем е там,
където неживата природа прави преход към живота
и сетне – когато биологичното у нас поражда
субективното и психологичното – в норма и в
болест. Ето защо, нека се върнем към алегорията за
Антей и връзката му с майката – Земя. За да имаме
ефикасна психиатрия – като практика, а поради това
– и като теория, трябва реалистично да осмислим
прехода на невробиологичните феномени в акт на
психична дейност и съзнание. Наследената от Рене
Декарт през 1637 год. епистемологична представа
за субстанциален дуализъм между тяло и разум
вече получава трансформация до Интерактивния
тест на Алан Тюринг от 1950 год. за умението на
машините да мислят. А сетне идва Теория на хаоса
и се оказва, че конвенционалната дихотомия на
телесно /органично и психично /функционално
е нерелевантна и се налага синтез на симултанни
биологични и психологични явления – като
съвременна версия на био-психо-социалния модел
(Goodman, 1991 34), случващи се предвидимо,
но и вероятностово, по схемата на нелинейната
динамика на хаоса.
Същото се отнася и до взаимопреливането
на норма в патология, проницателно отгатнато
още от великия Шекспир с твърдението „…да,
лудост е, но има логика в нея…” (Hamlet Act 2,
scene 2, Polonius: Though this be madness, yet there
is method in it. и още – King Lear; Act 4, Scene 6,
Edgar: Oh, wisdom and absurdity mixed up together!
Reason in madness!). Което е повод Фридрих
Ницше да възкликне: „… винаги има малко лудост
в любовта… но винаги има и известен разум в
лудостта…”
Тук е важно да посочим и една актуална,
неотменима и важна необходимост – от
транслационно валидиране между невробиология
и психиатрия – за да не е изолиран остров
психиатрията сред другите медицински науки
заради кръговата валидизация „от скала през скала в
скала” и да се установи връзката на мозъка с разума
на нивото на психопатология (Stoyanov DS., 2011 48;
Stoyanov DS et al., 2015 49). А това ще е възможно
само според принципите на хаотичните нелинейни
системи – защото психичната ни същност е живеене
на ръба на дозираната нестабилност (Попов Г.,
2007 4).
Което справедливо определя Теория на
хаоса като Третата велика научна революция на ХХ
век (Lindsay, 1997 38).
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1. Въведение. Добре направеният език и
психиатрията
В самия край на XVIII век в полето
на науките се събужда един специфичен стил:
макар да не е пръв, безспорно един от ярките му
изразители е Кондияк, нареждащ се сред видните
представители на епистемологията на Новото
време с многобройни приноси в семиотиката,
математиката и лингвистиката. По своята същност
– твърди Кондияк 13 – науката не може да бъде
нищо повече от един „добре устроен”, „добре
изработен” или в най-общия смисъл – „добре
направен” език (une langue bien faite), един език,
колкото на простотата и прецизността, толкова и
на доказателството, който бяга от фриволността
на въображението, за да постигне неразкрасената
автентичност на света такъв, какъвто той е,
в строгата и застинала форма на научното,
единствено валидно знание. В последното си,
останало незавършено съчинение Изкуството на

смятането (1798) Кондияк експлицитно обвързва
прогреса на научното изследване с възможността за
непротиворечиво говорене, а търсенето на истината
разполага в точното подреждане на думите, в
определянето и употребата на еднозначни понятия и
в установяването на правилата за преходи – преводи
и преобразувания – на едни концептуални формации
в други. „Съвършен език” за Кондияк е единствено
езикът на алгебрата, доколкото единствено в
него формализираната непротиворечивост на
знаците е съхранила способността си да наддeлее
над социалното – историческо и политическо
конституирано – разноезичие на човешките афери.
Кондияк изисква от науките, макар и основаващи
се на хетерогенни, трудно конвергиращи знакови
системи и полисемантични конфигурации,
да достигнат до безстрастната яснота на
математическата организация: те да трансцендират
полето на двусмислеността, присъща на
всекидневната езикова практика, за да се превърнат
в съвършен еталон за познанието, в унифициран
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език на истината: „всички науки биха били точни,
пише Кондияк 14, стига да знаехме как да говорим
езика на всяка от тях.”
През 1914 г. Филип Шаслен 13, един от
бащите на модерната дескриптивна психопатология,
подема размишленията на Кондияк в програмната
си статия Дали „психиатрията” е добре направен
език? Следвайки критериите, установени от своя
предшественик, и прилагайки ги към съвременното
нему състояние на психиатричната теория и
клиника, Шаслен заключава, че концептуалният
апарат на психопатологията никога не е бил
по-нестабилен и противоречив, изпълнен с
бланкетни понятия и редундантни формулировки,
произтичащи от не по-малко неясни коцепции за
етиологията, патогенезата и симптоматологията
на психичните заболявания. Речникът на
психиатрията, изобилстващ от чуждици и
идиосинкразни конструкти има нужда от радикално
обновление. Той трябва да се изчисти най-напред
от всички наследени от традицията латинизми,
грецизми и германизми, а основопологащите го
концепции и схващания да бъдат верифицирани
в непосредствения опит на клиничната работа,
нефелните термини да бъдат отстранени, за да
може системата на знанието да бъде консолидирана
на основите на прецизни дистинкции и отчетливо
обособени емпирично клинични категории. Само
така френската медицина, по думите на Шаслен,
може да изплува от „психиатричната анархия” и
да се превърне в „добре изучена наука” и „добре
направен език”. За реформаторските усилия на
Шаслен свидетелства най-добре внушителният
му труд Елементи на семиологията и клиничните
психични заболявания (1912), изпреварил с една
година Ясперсовата Обща психопатология и
дълго време оставал в нейната сянка, който по
обхвата на наблюденията и описанията си може
да се разглежда като същинското установяване на
модерната психопатология*.
Днес, повече от век след усилието на
големия френски алиениест, в епохата на evidencebased psychiatry, изследователите са призвани
да продължат започнатото от Шаслен. Впрочем,
възможно е да си представим опростено прехода
от една научна парадигма към друга научна
парадигма (в термините на Томас Кун) като преход
от един език към друг език. Например: преходът
от класическата, пропозиционална, Аристотелова
логика към модерната, предикатна, Фрегева
логика като преход от един тип логически език
(нотация) към друг. Същото важи и за преходите
между парадигмите във физиката. В психиатрията
преходът от доневролептичната, феноменологична
към невролептичната, биологична психиатрия
се отразява в критическото преосмисляне – не
винаги напълно успешно впрочем – на централни
за теорията понятия и конструкти от една страна,
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а от друга – на самите валидиращи тези понятия
общи концептуални рамки, които позволяват – и
устаноявават – образуването и преобразуването
на епистемологичните обекти съобразно точен
набор от правила, конвенции, общосветогледни
представи и детерминиращи предпредикатни
нагласи в съответното епистемно поле. С
други думи казано – преходите от обясняваща,
анатомоневрологична
(Майнерт,
Гризингер)
към разбираща, феноменологична (Ясперс,
Бинсвангер) психиатрия в края на XIX в. и
първите десетилетия на XX в. и обратно – след
средата на миналия век – от разбираща отново
към обясняваща, основана на доказателство,
биологична психиатрия, са преходи и към различен
тип език и към различен начин на поставяне и
представяне на проблематиките на психичното в
норма и патология и на обосноваване на техните
възможни решения. „Старият”, силно обрастнал
с философски влияния феноменологичен език на
субективните преживявания и взаимоотношения
между човек и свят в модалностите на тяхната
патологична деформация, бива подменен от
„новия” език на обективния и обективиращ подход
на научния метод и неговите евристики в полето
на невробиохимията, неврофармакологията и
патофизиологията. Актуалното и в настоящата
практика диференциране на подходите при
преглед като психоциален (личност-центриран)
и медицински (болест-центриран) е запазило – на
интегративно равнище – спомена от обсъждания
преход.
В хода на „пречистването” на психиатричния език не малко понятия разкриват
проблематичността си от гледна точка на
съвременните достижения и схващания на науката.
Настоящото изложение е посветено на историята
и противоречията около едно от тези понятия
– понятието за псевдохалюцинация, свързвано
най-вече с името на руския психиатър Виктор
Кандински.
2. Кандински: съдба и живот
Надали ще срешим ако кажем, че името
на Кандински днес е (почти) напълно забравено.
Спомен не е останал не само от скромната му
прижизнена, но и от малко по-значителната
му посмъртна слава. Повечето съвременни
специалисти най-вероятно са чували и свързват
името му единствено и само със синдрома на
Кандински-Клерамбо: нозологично название,
подобно на неизмеримо количество други такива,
носещо имената на двама незнайни лекари, живели
в незнайни времена. Впрочем, името на учителя на
Лакан Гаетан дьо Клерамбо, светило във френската
психиатрия през 20-те години на миналия век, днес
също е потънало в забрава.
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Книгите на Кандински не се четат, а
схващанията му за психичната патология са
обект на интерес единствено на историците
на психиатрията. Не бихме оспорили обаче
възражението, че европейската психиатрия от края
на XIX и първите десетилетия на XX в. познава
имена, при това не малко на брой, със значително
по-голям принос в науката от постиженията на
отишлия си преждевременно руски медик. В този
смисъл дори би било необективно и неправомерно
– при цялото му незаобиколимо влияние и значение
за руската, а и за европейската психиатрия –
да поставим Кандински редом до колоси като
Крепелин, Блойлер, Шаслен или Ясперс. По
своите научни трудове – 2-3 книги и брошури,
известно количество студии и малки статии,
няколко превода, той отстъпва пред внушителните
систематики, пред обширните, понякога направо
огромни, съчинения на своите европейски колеги.
И дори повече: като лекар в Санк-Петербургската
психиатрична болница „Св. Николай Чудотворец”,
в мрачните времена на нищета и несигурност, на
социални сътресения и цензура върху словото,
сред „унижените и оскърбените”, така добре
портретувани от Достоевски, Кандински е бил
много далеч от престижните центрове на науката по
това време и лишен от сигурността на достолепни
институции като Св. Ана в Париж или Бурхьолцли
в Цюрих. И въпреки това една особеност в неговото
животоописание рязко – дори радикално – го
отличава от водачите на модерната психиатрия.
Една превратност в жизнената му съдба му придава
аура, напълно недостижима за професорите в
европейските университетски болници. Тази аура
не е свързана с авторитет, благосъстояние или
академичен просперитет, а тъкмо обратното – с
терзание, болка и в крайна сметка – с доброволно
потърсена смърт. Ако и да има (но всъщност няма)
дебати около влиянието му, то безспорен е фактът,
че Кандински е най-известният лекар-пациент в
историята на психиатрията. Безспорен е и друг
факт: неговият най-голям принос – описанието
и тематизирането на псевдохалюцинациите и
диференцирането им от останалите възприятни
разстройства – се дължи на собствената му
болест от една страна, и от друга – на желанието
му за познание, съхранило се непокътнато дори в
горнилото на лудостта – там, където по определение
всяка истина би трябвало да изгуби своята стойност.
Виктор Кандински е роден на 24 март
1849 г. в малкото сибирско селце Бянкино, в
семейството на търговеца Хрисанф Кандински,
„потомствен гражданин”, наследник на голям,
почти разорен, но дълго време посперирал род
и собственик на обширно имение, в което често
се устройват литературни и музикални вечери в
традициите на високия европейски вкус, вкоренил
се тук в дълбоката руска провинция. На 14

години Кандински напуска завинаги Сибир, за да
започне обучението си в Москва. Учи в елитната
3-та гимназия, специализирана в хуманитарните
дисциплини и класическите езици. Разположена
в центъра на града, на Лубянка, гимназията
впечатлява с либералната си атмосфера, видните си
преподаватели и високите постижения на учениците
си. Общежитие обаче липсва и гимназистът
Кандински е принуден да живее на квартира,
борейки се сам с притискащите го материални
нужди. Занимава се обаче усърдно с чужди езици,
интересува се от история и обществени науки.
Завършва гимназиалното си образование с отличие,
което му позволява през 1867 г. да постъпи без
приемни изпити в Московския университет, където
избира медицинския факултет. За студентстването
на Кандински не разполагаме със значителни
сведения. Леон Рохлин 8 – неговият най-педантичен
биограф – отбелязва, че в областта на клиничната
психиатрия Кандински бива въведен от младия
тогава професор Алексей Кожевников, последовател
на Гризингер и застъпник на обединяването на
психиатрията и невропатологията, впоследствие
основател на влиятелна школа. Именно под влияние
на Кожевников, а и на немската неврофизиология в
лицето на Вернике и Майнерт Кандински формира
възгледите си за неврофизиологичните основи
на психичните заболявания. В 1872 г. завършва
медицинското си образование и започва работа
отначало като извънщатен, а малко след това и като
щатен ординатор в московската Временна болница,
а с това започва и първият – московският – период
от неговата научна дейност. Кандински все още не
е психиатър. Любопитството и работоспособността
му обаче са огромни, интересува се от почти
всичко – теория и практика, клиника, пропедевтика
и хигиена. Почти веднага младият лекар става
сътрудник на току-що основаното списание
„Медицински преглед”, където още в първия брой
публикува 5 статии и съобщения върху социалната
хигиена, положението на руската земска
медицина и организационния живот. Отличното
владеене на чужди езици, голямата ерудиция и
изострената любознателност, стремежът да бъде
в крак с всички най-нови теории и диагностични
средства, които се разработват в европейските
университети, превръща Кандински в ценен
сътрудник на списанието. Между 1874 и 1876
г. той ще публикува общо 31 статии и обзори, от
които 3 на психиатрична тематика. Общата черта,
обединяваща и трите публикации, дело на един
външен на психиатрията специалист, какъвто е
все още Кандински, е усилието психиатричната
медицина да не се противопоставя на соматичната,
а двете да се разглеждат в максимално приближение
в духа на проспериращата немска невропатология.
Така в един от обзорите си на Калбаум Кандински8
призовава „да се обръща внимание не само на
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психичните симптоми, но и на соматичните
явления и те да не се смятат, без по-нататъшно
разглеждане, само за случайни усложнения на
психичното страдание.” Друг аспект от работата
му през периода е участието в основаването и
заседанията на Московското медицинско общество.
Още на първото заседание Кандински е избран за
секретар. На сбирките на обществото се проявява
като деен дискутант и лектор, а до нас е достигнало
заглавието на беседата, изнесена от него на 21
февруари 1876 г. – За душевните епидемии изобщо
и за спиритизма, от което се вижда, че младият
интернист вече сякаш е избрал за свой път в науката
психиатрията – тази толкова сложна грижа за онази
толкова сложна безкрайност, по навик наричана
душа.
На 23 септември 1876 г. Кандински
постъпва в армията, за да отбие военната си служба.
Зачислен е като младши лекар на минния транспорт
„Велики княз Константин”, част от имперския 2-ри
Черноморски флот.
3. Кандински: страст и смърт
На 12 април 1877 г. Русия обявява война
на Османската империя. Започва Руско-турската
освободителна война. „Велики княз Константин”
бива мобилизиран веднага и в края на месеца
потегля от Севастопол към кавказкото крайбрежие.
В нощта на 30 април срещу 1 май корабът за първи
път влиза в бой – при Батумския рейд среща турската
яхта „Султание” и пуска катерите си срещу нея, но
предприетата атака с мини се проваля. Въпреки
това настъпилата суматоха и силният стрес оказват
незаличимо влияние върху Кандински. Именно
към това събитие можем да отнесем началото
на неговото психично заболяване. Какво обаче
точно се е случило в тази фатална нощ не ни е
известно. Разполагаме с едно единствено сведение,
и то изпълнено с фактологични несъответствия,
принадлежащо на близкия приятел на Кандински
М. Сабашников8, според когото по време на единия
от взривовете лабилният младши лекар „в пристъп
на меланхолия” се хвърля във водата в опит да се
самоубие, но бива спасен от екипажа. Така или
иначе в запазените военни регистри е записано,
че на 13 май в Севастопол Виктор Кандински е
снет на брега поради заболявание. В началото на
юни е настанен в Николаевската морска болница, а
месец по-късно е изпратен в Санкт-Петербурската
военно-сухопътна болница, в отделението за
душевни заболявания.
Най-общо ходът на заболяването, според
съхранените медицински архиви, издирени от
Рохлин, може да бъде описан по следния начин:
първият психотичен епизод, по всяка вероятност
наистина провокиран от преживения силен стрес,
трае от май 1877 г. до април 1878 г. През април
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настъпва ремисия, Кандински постепенно се
възстановява и възвръща силите си. През септември
обаче следва ново обостряне, което трае до май 1879
г. Самият Кандински 4 посочва само един епизод с
продължителност 2 години. Въпреки болестта си
продължава да работи и пише усилено, за което
говорят множеството обзори на чуждестранни
публикации, които излизат под неговото име в
„Медицински преглед”. Сред реферираните от
него автори сега личат имената на Шарко, Манян
и Крафт-Ебинг. През 1881 г. окончателно се
установява в Петербург, за да заеме длъжността
ординатор в психиатричната болница „Св. Николай
Чудотворец”. По това време Кандински е на тридесет
и две години. Започва неговият втори творчески
период. През същата година на немски език излиза
студията Към учението за халюцинациите (Zur
Lehre von den Hallutinationen), публикувана на руски
предишната година, в която той описва и анализира
от първо лице халюцинаторните си преживявания
от първата криза. Освен от медицина Кандински
живо се интересува от философия, чете съвременни
и класически автори, досконално прощудира
различните
вариации
на
психофизическия
проблем, следи набиращата популярност в
Германия интроспективна психология на Вилхелм
Вунд. Показателна за заниманията му от периода
е малката книжка Общопонятни психологически
етюди, включваща историческо изложение върху
представите за психичния живот при човека
и животните, както и текст върху душевните
епидемии. Философските си възгледи, издържани
в духа на материализма и невробиологизма,
широко застъпени в Европа, Кандински 6 изразява
в студията Съвременният монизъм, където
намираме добре обоснована защита на гледната
точка на двуаспектният монизъм, водещ началото
си от Спиноза, но отстояван и от водещи физиолози
като Фехнер например: „Представителите на
монистическото направление утвърждават пълно
единство, пълна неразделимост на двете форми
на битие – материалното или телесно битие и
духовното битие...Тялото и душата, материята и
духа, при всички техни видими противоположности
се свеждат до единство, защото те са различни
страни на едно и също нещо.” Просветителският
патос се допълва и от усилна преводаческа дейност.
Верен на желанието си изоставащата руска наука
да догони европейската и да бъде в крак с времето
– време на прогрес, време на научна страст –
Кандински превежда капиталния труд на Вунд
Основи на физиологичната психология, а също и
трудове на Майнерт и Ландоа. Отново се включва
и активно участва в заседанията на Петербургското
психиатрично общество. По всичко личи, че
болестта е преодоляна: Кандински преглежда,
публикува, превежда, изнася сказки и доклади
както никога преди това. Но през пролетта на
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1883 г. настъпва нов епизод. Отначало болният е
наблюдаван в домашни условия от главния лекар
на неговата собствена болница, а впоследствие е
настанен в Петербургската лечебница за душевно
болни, основана от Александър III, където остава
до края на април. Излиза оттам излекуван – по
собствените му думи – а годините и след този
епизод са отново последвани от силен творчески
подем. Две важни събития бележат този подем.
През 1885 г. първо на руски, а след това в
много разширен вариант като монография на
немски излиза студията Критически и клинични
наблюдения в полето на възприятните измами
(Kritische und Klinische Betrachtungen im Gebiete der
Sinnestäuschungen), която ще утвърди Кандински
като един от водещите европейски психиатри и ще
бъде непрестанно цитирана в следващите години
от Ясперс 10. Съществена част от нея е посветена
на психопатологичния анализ на собствените му
псевдохалюцинации. Именно тази част, обособена
под заглавието За псевдохалюцинациите донася
на Кандински и премията на Петербургското
психиатрично общество за най-добър научен труд
през 1886 г. Наградата се състои в отпечатването
на съчинението на руски език на разноски на
обществото, но поради липса на средства това се
осъществява едва след смъртта на автора. Освен
в областта на психопатологията и възприятните
разстройства по това време Кандински работи
особено интензивно в областта на съдебната
психиатрия, а също и в полето на общата
психиатрична епистемология. Тук той се заявява
като застъпник – подобно на Крепелин и Шаслен
– за максимално приближаване на нозологичната
теория до практиката и конкретния клиничен
опит и радикалното скъсване с „ботаническите”
таксономии и ригористични класификации,
наследени от времената на Кълън, Пинел и
Ескирол. В също посмъртно издадения труд По
въпроса за невменяемостта, Кандински 3 пише:
„Настоящето време, т.е. 70-те и 80-те години на
този век, е в психиатрията време на замяна на
предишните, едностранни симптоматологични
възгледи, оказали се неудовлетворителни именно
поради несъгласието им с действителността и
поради произхода им от произволно предвзети
психологически теории, с възгледи клинични,
основани на точно изучаване, на търпеливо
всестранно наблюдение на душевното разстройство
в неговите различни конкретни или клинични
форми, т.е. в тези, така да се каже, естествени
форми, които съществуват в действителността, а не
в изкуствените форми, теоретически изградени на
основание на някакъв единствен, произволно избран
симптом.” Схващането за примата на естествените
форми на болестния процес, включващи както
съвкупната изява на симптомите, така и всички
модулации в конкретното протичане и прояви на

болестта при даден индивид над предварително
установените, „хербаризирани” в таксономии
статични патологични форми, води Кандински
до разработване на холистична синдромология, в
рамките на която всяко психично разстройство се
раглежда като цялост, а изолираните симптоми и
симтомокомплексите (водещи за нозологичното
мислене в миналото) се интерпретират като
абстрактни конструкти, без реален практически – и
евристичен – потенциал. Кулминацията в усилията
на Кандински за нозологична реформа е изготвянето
на първата руска класификация на психичните
разстройства, въведена отначало в болницата „Св.
Николай Чудотворец”, а впоследствие, на първия
конгрес на руските психиатри (1886) утвърдена и
за цялата страна. В рамките на класификацията си
Кандински отделя и автономизира идеофренията от
останалите психични разстройства – важна стъпка
в историята на шизофренологията.
Паралелно с успехите и признанието, в
началото на 1889 г. симптомите на депресивност
се изострят. Кандински е на четиридесет години.
Бърза да се завърне на работа след поредната криза.
Неочаквано финалът настъпва на 3 юли 1889 г.: на
тръгване от болницата Кандински взема опиум
от аптечния шкаф. Прибира се вкъщи и приема
смъртоносна доза. Разказът на М. Сабашников
8
за случилото се след това спокойно може да се
нареди до разказите за смъртта на Сенека или
Петроний: „Умението и склонността към научно
самонаблюдение не го напуснали и в тези минути.
Взел лист хартия и започнал да записва: ‘Приех
толкова грама опиум. Чета Казаци на Толстой’. А
после, с вече разкривен почерк: ‘Става трудно да
чета’. Намерили го вече без признак на живот.” В
публикувания на немски език некролог известния
психиатър А. Рот 8 предава друга, също толкова
смразяваща кръвта версия: „В останалите след
смъртта му книжа има указания, че до последните
си мигове Кандински е бил зает с наука. Записките
му завършват с думите: ‘Не мога повече да
пиша, защото не виждам много ясно. Светлина!
Светлина!” Впрочем, легендата гласи, че Гьоте –
неуморният естествоизпитател, изследовател на
природата, цветовете и живите форми, гениалният
лирик и писател, също завършил живота си на
преклонна възраст с думите „Светлина! Повече
светлина!” Но между възвисяващата Гьотева licht и
всепоглъщащата свет на Кандински зее пропаст: в
едната вселената се увековечава в познанието и в
изкуството, а другата е само отблясъкът на онова
черно слънце, за което пише Жерар дьо Нервал,
което покрива света с невидимите савани на
смъртта. В този смисъл и тук – в самоубийството на
Нервал, в самоубийството на Кандински – властва
черният свят – цветът, който „звучи вътрешно като
едно Нищо без възможности, като мъртво Нищо
след угасването на слънцето, като вечно мълчание
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без бъдеще и надежда. Музикално той може да
бъде представен като окончателна, завършваща
пауза, след която идва ново продължение като
начало на един друг свят, тъй като приключилото
с тази пауза е завършено, изградено за вечни
времена: кръгът се е затворил.” Това също са думи
на Кандински 2 – не на Виктор Кандински обаче, а
на Василий Кандински (1866-1944), основателят
на абстракционизма. Съвпадението във фамилиите
не е случайно: лекарят и артистът наистина
произхождат от един и същ род, а дядовците им
са братя. Като художник Василий Кандински е
известен с умението си да улавя тайнственото
звучене на цветовете и да го въплъщава в багри в
картините си, в които предметността се разпада,
за да отстъпи пред едно чисто духовно събитие,
пред една „вътрешна необходимост”. Големите
му теоретични произведения като За духовното
в изкуството или Точка и линия в равнината
изобилстват със синестезни наблюдения и ярки
цветомузикални анализи, а някои от картините
му поразяват с особената си, невиждана до
този момент, психеделична абстрактност. Родът
Кандински впрочем във всичките си многобройни
разклонения изобилства със свои представители,
посветили се на живописта или музиката. Редом
с художниците и музикантите обаче, личат и
други съдби: Мария Ксенофонтовна Кандинска
например, болна от параноидна шизофрения,
прекарала повече от четвърт век (1892-1919) в
Петербургската Александровска лечебница за
душевно болни, където се е лекувал и самият Виктор
Кандински. В медицинския картон е отразена тежка
наследственост и по майчина, и по бащина линия.
Или пък Ана Христофоровна Кандинска, намираща
се в същото болнично заведение в годините
между 1886 и 1889 г., със симптоми на психичен
автоматизъм. За друг родственик – Александър
Мелехин научаваме от самия Кандински, който
в монографията си върху псевдохалюцинациите
описва случая му и споменава, че са далечни
роднини.
И така постепенно достигаме до въпроса за
диагнозата на Кандински. За нея разполагаме със
сведения основно от собствените му описания и
наблюдения, разгърнати от първо лице в ранната
студия Към учението за халюцинациите, а
впоследствие под псевдоним в За псевдохалюцинациите. Тук Кандински 5 подробно разказва
за болестта си в случая на Михаил Долинин, заемащ
привилегировано място в книгата. Кой е Долинин?
Фикционален персонаж, към който Кандински
прибягва, както за да се защити от неизбежната
стигма, така и за да съхрани възможността да
анализира интересуващите го психопатологични
феномени в светлината на собствения си
непосредствен опит. Също като Кандински
Долинин е военен лекар, а първият му пристъп
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датира от 1878-1879 г. с продължителност половин
година, последван от втори, по-кратък, през 1883 г.
По това време, „воден от научен интерес”, той
започва и да експериментира върху себе си с опиум,
за да индуцира различни халюцинаторни
преживявания. Кандински разказва тук собствената
си съдба на болник, интерпретира внимателно
симптомния език на собствените си страдания.
Най-напред в студията върху халюцинациите 4 от
1880 г. характеризира симптоматиката си като
преимуществено халюцинаторна, пишейки: „Имах
нещастието в продължение на две години да
страдам от халюцинаторно умопомрачение...
Изпитвах разноо-бразни и изобилни халюцинации
с всичките си сетива с изключение на вкуса. Найчестите и живи халюцинации бяха визуални,
тактилни и засягащи общото сетиво (Gemeingefühl)”
Но в първите месеци на заболяването през 1878 г. в
клиничната му картина халюцинациите отсъстват,
за сметка на разностранни налудности – или по
думите на самия болен – „обилие от идеи с бърз и
същевременно неправилен ход, лъжливи и
насилствени” мисли с параноидно и референциално
съдържание. Постепенно се появяват и възприятни
измами (не само халюцинации), но прави
впечатление запазената им автономия спрямо
налудностите. Според Кандински само една на
десет преживяни халюцинации е имала пряка
връзка с налудната продукция, и дори нещо повече
– в статията си той твърди, че е налице определен
антагонизъм между двете: с появата на
халюцинациите, налудностите отстъпват на заден
план, а възприятийно-представните симптоми са
придружени от „бездействие” в мисловната сфера.
В историята на болестта на Долинин е отразен
целият психопатологичен спектър: параноидни,
мегаломанни и референциални налудности в
акутните фази, психичен автоматизъм с четене,
препредаване и внасяне на мисли, възприятни
измами с халюцинации и псевдохалюцинации с
варираща комплексност, засягащи множество
анализатори,
музикални
и
аутоскопични
халюцинации, фантазни представи и онейроидни
състояния. Ето едно автентично ретроспективно
описание на психичния автоматизъм в неговата
интегрална изява: „По време на първата си душевна
болест Долинин имал постоянни слухови
халюцинации, при това думи, фрази, диалози, цели
стихотворни куплети достигали до ушите му от
определени точки на външното пространство,
чували се, например, от стените, от съседните
помещения, от устите на хората, намиращи се с
него в една стая. Под влияние на слуховите
халюцинации, болният достигнал до убеждението,
че се намира в ръцете на цял корпус тайни мъчители,
които го обграждат... във вида на болните,
прислугата и лекарите. Всяко от тези лица,
поставяйки се в магнетическа rapport [връзка] с
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него (болният бил запознат със старата френска
литература относно животинския магнетизъм), от
една страна непосредствено узнавало всички
негови мисли, чувства и възприятия, а от друга
страна – можело да предава в неговия мозък от своя
каквато си поиска мисъл или възприятие.” 5 В
допълнение към продуктивната халюцинаторнопараноидна симптоматика се наблюдава и изявена
афективна промяна с хипоманиен и най-често
депресивен характер със суицидни идеации и
нееднократни опити за самоубийство. П ъ р в а т а
диагноза, която е поставена на Кандински от
лекарите през май 1878 г. е меланхолия. В цитирания
спомен на Сабашников също става дума за „пристъп
на меланхолия” (raptus melancholicus?), който
тласнал Кандински да се хвърли във водата. В
статията си върху халюцинациите Кандински
критикува предложената диагноза, акцентирайки
върху полиморфността на клиничната картина и
хода на болестта и несъвместимостта между
меланхолията и екстензивните халюцинации,
предшествани от първични налудности. Като
анализира внимателно признаците на депресивност,
Кандински изтъква нейното по всяка вероятност
производно спрямо психотичната продукция
естество. В същата публикация психиатърът сам си
поставя диагнозата „първична лудост” (Primäre
Verrücktheit), която Херман Бериос 11 интерпретира
като „шизофреноподобно състояние”. Владимир
Лернер 20 пояснява, че „първична” в случая означава
ендогенно психично заболяване при липсата на
соматична каузалност или злоупотреба с вещества.
Терминът препраща към традицията на немската
психиатрия от средата на XIX в. Крепелин 19
отбелязва, че Калбаум въвежда названието„параноя”,
за да замени старото название „Verrücktheit”,
използвано по-рано за генерализирано обозначаване
на психичните патологии в интелектуалната сфера.
По същото време Снел, Вестфал и Зандер уточняват
понятието, въвеждайки момента на първичност, за
да назоват с него специфично заболяване на
интелекта, различаващо се от мелахнолията и
манията, при което появяващите се често в хода на
болестта патологични реакции в областта на
емоциите представляват вторични феномени, които
възникват от, съпровождат и се съхраняват и след
акутните халюцинаторно-делирни пристъпи. В покъсната си монография върху псевдохалюцинациите
Кандински променя мнението си, диагностицирайки
Долинин с халюцинаторна първично-налудностна
психоза (paranoia hallucinatoria) с подостър дебют,
но впоследствие с повече хронично протичане.
Само външно, отбелязва той, болестта напомня
меланхолия, доколкото под влияние на психотичните
си симптоми болният многократно е предприемал
суицидни опити. За диагнозата халюцинаторна
параноя, впрочем също са налице множество
инварианти 12: Майнерт я обозначава като аменция,

Фюрстер – като халюцинаторна лудост, КрафтЕбинг – като остра халюцинаторна лудост, а
Вернике – просто като халюциноза. Сред
изброените своето място намира и „идеофренията”,
обособена от самия Кандински в класификацията
му и антиципираща в определена степен
блойлерианското конституиране на шизофренията.
Така например Рохлин 8, последовател на господстващата в тоталитарната съветска медицина патокинетическа школа на Снежневски, идентифицира
заболяването на Кандински като периодична шизофрения с доброкачествено протичане, комбиниращо
остри параноидно-халюцинаторни пристъпи с
афективна симптоматика и последващи продължителни и плодотворни ремисии. Въпреки това обаче
отсъствието на автономна негативна симптоматика,
обосноваваща прогресиращи, трайни и деструктивни изменения на личността и поведението, разколебава една подобна категоричност. От своя
страна Лернер 20 предлага диагнозата шизоафективно разстройство при съчетаване на шизофренни
продуктивни симптоми с депресивно разстройство
на настроението, което в последна сметка резултира
в осъществения суицид. Оскъдните косвени данни
от последните години на Кандински говорят само
за наличие на персистираща депресивна симптоматика, без за нея да е необходима хоспитализация.
В едно свое писмо от Крим през лятото на 1887 г.
Сергей Корсаков 8, колега на Кандински, споменава,
че го е срещнал и че той се чувства добре, но от
време на време става печален. Така липсата на
сведения за параноидно-халюцинаторни рецидиви
би позиционирала диагнозата по-скоро в
пространството на депресивните разстройства. От
друга страна наличието на халюцинации и псевдохалюцинации вследствие на злоупотребата с
опиум, датираща още от 1883-4 г., не може да се
изключи. Впрочем, като причини за първия си
епизод Кандински споменава и злоупотребата с
алкохол, макар и в „размери обикновени за военните
хора”, а за втория, при Долинин – именно влиянието
на „автоекспериментите” с приемане на неголеми
дози екстракт от коноп и опиум с цел да се
предизвикат халюцинации „за допълнително
изследване”. В този случай, при отсъствие на
сигурни сведения, е трудно да се дифренцират
евентуалните резидуални шизофренни симптоми
от симптомите на опиумна злоупотреба с
потенциално негативно влияние върху афектите и
от разгръщащото се като фон, но със самостоятелна
симптоматика, депресивно разстройство.
След трагичната смърт на Кандински
съпругата му се обръща към Петербургското
общество на психиатрите с молба да се съберат
пари, за да бъдат издадени трудовете му.
Наградената още през 1886 г. монография върху
псевдохалюцинациите все още не е отпечатана
поради перманентни финансови затруднения.
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Подобна е и съдбата на последното съчинение на
Кандински – големият труд по съдебна психиатрия
По въпроса за невменяемостта – занимавал
го усилено през последните години на живота
му, и представляващ своеобразна теоретическа
равносметка на изминатия път в науката. С цената
на големи усилия Елизавета Фреймут-Кандинска в
крайна сметка успява да събере необходимата сума,
за да бъдат отпечатани двете съчинения. Малко
след тяхното излизане тя също завършва живота си
със самоубийство. Двамата нямат деца.
4. Псевдохалюцинациите: концептуален
генезис и противоречия
Терминът „псевдохалюцинация”, макар
и да се свързва често с името на Кандински, не е
измислен от него. Както посочва и Херман Бериос
11
фактът, че даден термин е бил въведен в употреба
през определена година в дадено научно съчинение
не означава и че понятието или наблюдаваният
феномен, който днес ние обозначаваме със
съответния термин, е бил конституиран в
същото време като епистемологически обект.
Така историята на термина псевдохалюцинация
преди монографията на Кандински и опитите
за неговото съдържателно формулиране водят
началото си имплицитно от школата на френската
алиениенистика от средата на XIX в., а малко покъсно – и от немската психиатрия в лицето на
Фридрих Хаген, който пръв експлицитно обсъжда
псевдохалюцинациите през 1868 г. В пределно
общ аспект въпросният концептуален генезис има
своето условие за възможност в тематизирането
на възприятните измами и диференцирането им
на илюзии и халюцинации в работите на Ескирол
17
, чиято дефиниция за халюцинация от 1837 г.
се смята за класическа: халюцинант (или също
„визионер” в термините на френския алиенист)
е онзи субект, който има твърда убеденост за
наличието на сетивно възприятие без обаче да е
налице външен обект, способен да предизвика това
възприятие, който да афицира сетивата на този
субект. В подобна ситуация обаче е допустимо – и
именно тази особеност ще бъде изведена от някои
автори (на български език – от Коста Заимов 1) на
преден план като възможна diﬀerentia speciﬁca на
псевдохалюцинациите – феноменологически да
се разглежда релацията между изостреността на
халюцинаторното преживяване и съответстващата
му субективна убеденост, че то е афицирано от
реален обект в действителността. С други думи
казано, колкото е по-изострено това възприятие,
толкова по-убеден ще бъде халюцинантът в неговата
обективна реалност и обратното – колкото повече
възприятието е неостро, толкова повече то ще бъде
позиционирано в „субективното пространство” на
субекта. Както ще видим, мнението на Кандински се
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различава от тази хипотеза. В същия дух обаче през
1846 г. Жюл Байарже 11,12 въвежда разграничението
между психосензорни и психични халюцинации:
според него последните се опосредстват от
психични способности като паметта или
въображението, и са наблюдаеми при религиозните
мистици, които чуват „вътре в душата си” гласове,
които са „интелектуални” по своя произход. В
същия контекст Байарже се позовава и на пациенти,
които „чуват своите мисли с помощта на шестото си
сетиво”. Впоследствие дебатът за халюцинациите
на френската психопатологична сцена се разраства,
обхващайки множество значими проблеми като
отношенията между състоянията на сън и тези на
халюцинация (при Мори), отношенията между
инсайт и халюцинация (при Фалрет) и по-общо
– между психична норма и халюцинация (при
Мишеа) и т.н. През 1855 г. в Парижкото медикопсихологично общество се състоява дебат относно
халюцинациите, в който Бушез предлага те да бъдат
подразделени на волеви и неволеви, като първите
(срещащи се при художниците например) не бива
да бъдат отнасяни към психичната патология.
През 1868 г. Фридрих Хаген 11,18 публикува
своето съчинение Към теория за халюцинациите
(Zur Theorie der Hallucination), в което въвежда
термина „псевдохалюцинация”, за да обозначи
„илюзиите или сетивните заблуди” като
хипнагогните халюцинации например, които се
характеризират с определена степен на неострота,
инволунтарност и неинтенционалност, при които
халюцинантът запазва, макар и в пасивна форма,
инсайта си за техния чисто субективен, „лъжлив”
произход. В общия случай терминът може да назове
онези преживявания, които биха могли и да бъдат
взети за халюцинации, които „външно” наподобяват
халюцинации, макар да не са. В монографията
си Кандински реферира, обсъжда, доуточнява и
критикува възгледите и на Байарже, и на Хаген.
Коментира също така концепциите на Ескирол,
Калбаум (върху „аперцептивните халюцинации”),
Майер и Бал. Сам признава, че не се интересува
от думата, а от понятието, и няма нищо против, за
да бъдат разграничени от „мнимите” халюцинации
на Хаген, псевдохалюцинациите да бъдат наречени
„халюциноиди”, „илюстрации”, „илюминации” и
пр. Важна в случая е диференциалната дефиниция.
В руското издание на монографията от 1890 г. тя
гласи: „[псевдохалюцинациите] са твърде живи и до
крайност сетивно определени образи (т.е. конкретни
сетивни представи), които обаче рязко се отличават
за самото възприемащо ги съзнание от истинските
халюцинаторни образи по това, че не притежават
присъщия на последните характер на обективна
действителност, но, напротив, направо се осъзнават
като нещо субективно, но заедно с това – като
нещо аномално, ново, нещо твърде отличително от
обикновените образи на спомените и фантазията.”
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Според Кандински псевдохалюцинации могат
да настъпят и в психично здрави субекти при
определени условия (при заспиване – очевидно
тук понятието контаминира с Хагеновото), включително и под въздействие на опиум. Но в този
случай на преден план изпъква неяснотата първо,
наистина ли е възможно псевдохалюцинациите да
бъдат интерпретирани само като психопатологичен
феномен и второ, възможно ли е непротиворечиво
да се твърди, че те са сензорна вариация на
синдрома на Кандински-Клерамбо. Възможните
алтернативи, които изпъкват при опита за решаване
на тези въпроси се оказват решаващи на един
по-късен етап за диагностичната стойност на
псевдохалюцинациите.
Ето описание на един от „псевдохалюцинационните сеанси”, на които се подлага Долинин:
„Вечерта на 18 август 1882 г. Долинин приема 25
капки tincturae opii simplicis и продължава да работи
на писалището си. Час по-късно забелязва голяма
лекота в хода на своите представи, голяма сила
и ясност на мисленето си. След като прекратява
работата си, при съвсем непомрачено съзнание...
наблюдава в продължение на час крайно живи
и разнообразни зрителни псевдохалюцинации:
лица и цели фигури на видените през този ден
личности, лица на познати, които отдавна не е
срещал, съвсем непознати личности; от време
на време между тези образи се появяват бели
страници от книга, напечатани с различен шрифт,
и освен това нееднократно явяващ се пред
вътрешното зрение образ на жълта роза; най-сетне
– цели картини и групи, състоящи се от множество
различно костюмирани лица в различни пози, но
винаги статични... Разстоянието на тези образи от
вътрешното виждащо око е различно, 0,4-6,0 м.
Най-често обаче то съответства на разстоянието
на ясното виждане...” Във феноменологически
аспект според Кандински псевдохалюцинациите
се отличават със следните черти от обикновените
сетивни представи:
(1) Псевдохалюцинаторните образи са
много по-отчетливи и живи, явяващи се в най-малки
подробности, но се характеризират и с определена
стабилност, завършеност и постоянство, т.е. когато
бледнее, образът бледнее константно във всички
свои части и детайли, за разлика от обикновените
възприятия, в които се наблюдава вариативност.
(2) Псевдохалюцинациите и у болни,
и у здрави, се характеризират с минимална
зависимост от съзнателната мисловна дейност, а
най-живите образи винаги са напълно спонтанни и
самопроизволни, като не се повлияват от никаква
„намеса” на съзнанието на субекта и не могат да
бъдат нито променени, нито изгонени (за разлика
от представите на съзнанието)
(3) Между отделните псевдохалюцинационни образи не е налице никаква логическа

връзка и никаква асоциация между тях не е
възможна (Кандински отбелязва, че при острата
идеофения, paranoia acuta et subacuta, изобилно
и бързо сменящите се псевдохалюцинации са
изключение)
(4) При псевдохалюцинирането халюцинантите нямат чувството за собствено субективна
дейност (което е основна характеристика на всяка
съзнателна активност: че води началото си и
принадлежи на един субект)
(5) При психично болни псевдохалюцинациите почти винаги са егодистонни и носят
характера на натрапливост.
За разлика от същинските халюцинации
пък, както беше споменато, псевдохалюцинациите
се отличават от една страна с акцентуираното
усещане за субективност, за ситуираност във
„вътрешното”, субективно пространство, а не във
външното, обективно, а от друга – с възприемането
им не с външните, а с други, „вътрешни” очи или
уши. Това наблюдение води началото си още от
Мори 5, който пише, че фантастичните образи,
които се „изрисуват” пред (затворените) очи нямат
напълно характер на действително обекти, а при
тях окото леко различава „призрачността” им.
Появата на думата призрачност тук не е случайна:
ярък пример е Шекспировият Хамлет (страдащ от
„меланхолия”), който на въпроса на Хорацио къде
е съзрял бащиния призрак, отвръща: „Тук вътре,
със душевния си взор!”. В този смисъл според
Кандински ако и да е възможно да бъде мислен
континуум между обикновените представи и
псевдохалюцинациите, то между халюцинациите
и псевдохалюцинации не би могъл да съществува
никакъв преход. Следвайки една нишка, положена
в естезиологията на Ервин Щраус 23, бихме могли
феноменологично да „запълним” очертаното
напрежение по следния начин: онова, което
радикално отличава псевдохалюцинациите от
халюцинациите е усещането за травматично
разкъсване, сепарация и алиенация на изпитващия
ги. При халюцинациите убедеността за тяхното
обективно съществуване, която имплицира една
винаги отворена възможност за интерсубективната
им верификация, по същество не предпоставя, или
поне не в толкова силна степен, известяващата
се чрез тях алиенация. Другостта, която се дава
в халюцинаторния опит, не се преживява на
екзистенциално-феноменологично
равнище
като автентична, т.е. примамващо-плащеща,
злотворна и опасна другост. Това е една чисто
феноменологична причина халюцинациите да не се
разглеждат per se като белег за психична патология.
Същинската бездна тук все още не е очертана,
липсва онзи гравиран дълбоко в сърцевината
ясен усет за неправилност, недействителност
и „нарочност”, който постепенно се разраства
в своята яркост и обхваща субекта в капана си.
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Именно псевдохалюцинаторните явления – живи,
стабилни, спонтанни, рецептивни и натрапливи –
трасират това откъсване, което отделя субекта от
реалността и го изправя лице-в-лице с една другост,
която винаги убягва на общия език и на общия
свят, която като че ли конституира свое собствено
апоретично пространство на битие. Така например
за разлика от простите представи, които много
често са смътни, неясни и неоформени, селективно
дадени на вниманието, псевдохалюцинациите се
явяват (във визуалния регистър) като завършени
и детайлизирани образи, пред които субектът се
„излага” рецептивно-пасивен – момент, който
силно ще интригува Ясперс 9,10 – като образи, които
са независими и неконтролируеми от съзнанието,
но които въпреки това се съпровождат от
субективна убеденост в несъществуването им. Те са
автономни, но все пак недействителни: съществуват
призрачно, илюминативно, като че ли (als ob, as
if). Това са ясни образи с неясен, т.е. собствено
чужд произход, който обаче също е локализиран до
субективното пространство на самия халюцинант,
т.е. до пространството на неговата воля и съзнание.
И все пак те убягват именно на тази воля – те са
чужди, натрапливи, неволеви образи. За разлика
от представите, които еднозначно се определят
като „мои”, псевдохалюцинаторните образи са
едновременно принадлежащи – „поставени”,
„вложени” – в субекта, и заедно с това – напълно
отчуждени и отдалечени от него: това не са неговите
гласове, които все пак са негови. Именно в това
напрежение може да се съзре и тяхната егодистонна
и дори деперсонализираща сила. Гласовете, които
се чуват, се чуват от болния също така ясно, живо и
изразително, те коментират обстойно поведението
му, нападат го, критикуват го, имат фантастно
съдържание и т.н., те съществуват напълно отделно
и независимо от неговото съзнание, не се влияят от
него и носят всички черти на гласове от реалността.
И въпреки това самият халюцинант осъзнава, че
те не са реални: те се чуват с „вътрешния слух”,
недостъпни са за околните и остават напълно
трансцендентни на всеки интерсубективен обмен.
Те съществуват, т.е имат реално съществуване
само като нереални и именно тяхното реално
съществуване като нереални е това, което пунктира
високата им психопатологична валентност:
гласовете, които са реални, но не съществуват, са
разрезите, които отнемат болния от света и го оставят
в отчуждението на неговите повече или по-малко
систематизирани параноидни или референциални
налудности. В тях човек е базисно лишен от своя
ближен (шизофреникът не е изненадан, че неговият
съсед не чува нищо – пише Щраус) – от някой който
може да съпреживее и разбере неговата съдба,
страст и в последна сметка – смърт.

18

5. (Квази)псевдохалюцинации:
съвременен дебат
Във влиятелна статия от 2001 г. Рой
ван дер Цваард и Махиел Полак 24 посочват, че
макар терминът „псевдохалюцинация” да е често
използван в клиничната практика, все така липсва
точна операционална дефиниция на конструкта.
Авторите цитират проучване на Денинг и Бериос
15
с допитване до водещи специалисти в областта
и редови психиатри, според което мнозинството
от психиатрите намират понятието за объркващо и
клинично безполезно. Като косвено доказателство
на това може да се приведе и фактът, че в четвъртата
ревизия
на
Диагностично-статистическия
наръчник за психичните разстройства (DSMIV) 16 псевдохалюцинациите са споменати на едно
единствено място, при това в скоби, в кавички и без
никакво пояснение – в диференциалната диагноза на
конверзионното разстройство (300.11), в твърдение,
според което е противоречиво дали халюцинациите
(„псевдохалюцинациите”) трябва да се разглеждат
като наличен симптом при въпросното състояние.
Терминът напълно отстъства в десетата ревизия
на Международната класификация на болестите
(МКБ-10) 7. Неспецифично е и единственото
позоваване в иначе толкова представителен учебник
като този на Каплан и Седок 21. Обобщавайки
някои от разнопосочните и хетерогенни употреби
на понятието, ван дер Цваард и Полак отбелязват,
че псевдохалюцинациите биват описвани в
съвременната литература ту като възприятни
разстройства без сензорна живост, ту като
халюцинации със запазена проверка на реалността
и инсайт, ту като изолирани халюцинации без
добавъчни психопатологични феномени, които не
покриват никакви други диагностични критерии.
Накрая прибавят и това, че е неясно дали наистина
е налице (дис)континуитет със същинските
халюцинации и дали псевдохалюцинациите не
са форма на въображение (в норма). Правейки
преглед на литературата до момента, авторите
подлагат на детайлна концептуална деструкция
диференциалната надеждност и валидност на
псевдохалюцинациите, изтъквайки противоречията
от теоретично, клинично и експериментално
(Седман 22) естество – те да бъдат прецизно
отграничени от състоянията на множество подобни
феномени. За централна ос на деструкция се
приема разграничението между същинските
и псевдохалюцинациите, което би валидирало
и легитимирало автономното съществуване на
последните като самостоятелен епистемологичен
обект със свои собствени дистинктни условия за
възможност и собствена диагностично-клинична
дименсия. Според финалните заключения на авторите
псевдохалюцинациите не могат с лекота и отчетливост
да бъдат диференцирани не само от халюцинациите,
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но и от представите на въображението, преживяваните отново спомени (re-experiencing) или дисоциативните преживявания. И същинските, и псевдохалюцинациите могат да притежават as if характер, да
съсъществуват при съхранен инсайт (срв. синдрома
на Шарл Боне или „чуването” на гласа на починал при
нормалната реакция на скръб), да бъдат изпитвани
неволево и във вътрешното субективно пространство,
и да бъдат обяснени с психологична каузалност. В
този смисъл псевдохалюцинациите са ненадежден
клинично-диагностичен инструмент. Стремежът към
изграждането на психиатрията като „добре направен
език” неизбежно тласка познанието отвъд тях.

7. Заключение
Съдбата и заслугите на Виктор Кандински
нямат отношение към тези по-късни дебати. От едната
страна на везната застава един драматичен и в крайна
сметка трагичен живот, в цялата своя – недостижима
– екзистенциална пълнота, разпростираща се от найдребните жестове на всекидневното живеене, през
болежките, недоволствата и закачките на времето
върху тялото ни, до най-визионерските полети на
мисълта. От другата страна застават понятията,
конструктите, обектите, възможните и невъзможни
решения, които в определени моменти от историята на
познанието са придали форма и са вписали тази мисъл
в широкото поле на науката. Пълното равновесие
между двете страни е рядкост.
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Перцепция на лицева конфигурация и експресия на емоции при
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Мимическата лицева експресия на емоции
като комуникативен способ с огромна важност за
адаптацията и еволюцията на човека e забелязана и
посочена още в 1872 г.от великия Чарлз Дарвин; тя
е базисен механизъм за социално общуване, който
„ ... разкрива нашите мисли и намерения спрямо
околните много по-вярно от думите, които могат
да бъдат фалшифицирани”, и се появява на базата
на „полезни привички”, под форма на „… пригодни
за употреба действия, които стават обичайни
в свързаност с някои състояния на разума, и
могат да се прилагат със или без основание при
всеки отделен случай…” при висши бозайници –
включително приматите и човека (Darwin, 1899 16).
Тези знаци за намерения и подготовка за действие,
както ги е нарекъл Tinbergen, 1952 (по: Izard, 1994
38
), могат филогенетично да се закрепват, ако имат
адаптивен принос.
Еволюционната перспектива на мимическата експресия се свежда до постигане на
адаптация при високо организираните социални
организми (Izard, 1959; 1971; Izard, Tomkins, 1966;
Leeper, 1948; Tomkins, 1962), като нейното значение
нараства с филогенетичното и онтогенетичното
развитие на човека (Izard, 1994 38 ) и поради това
следва да бъде всеобщо разбираема в максимална
степен. Така възниква тезата за целесъобразната
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универсалност на човешката мимическа експресия
(посочена впрочем най-напред от Дарвин в 1872 г.).
Идеята за универсалност на човшките
емоции се свързва най-много с името на Пол Екман,
който от 70-те год. на ХХ век предлага следните
шест емоции – веселие, страх, гняв, тъга, погнуса
и удивление като базисни и повсеместно понятни
мотивационно-мултисигнални комплекси (Ekman,
1999 21), присъщи в сходна степен на всички социокултурални общности. Други автори определят
броя на базисните емоции на 14 (Izard, 1994 38 ), а
напоследък има идея броят им да се сведе до 4 (Jack
et al. 2016 39) Възникват и мнения за вариабилност
на емоционалната експресия заради културални
различия и влияния (Russell, 1991 71; Jack et al.
2016 39). Но независимо от тези спорове, лицевата
експресия на емоции е изключително важна за
социалното функциониране – защото хората са
визуални животни, прекарващи голяма част от
времето си в анализиране на лица (Marwick, Hall,
2008 60).
Поради това усилията за разгадаване
механизмите на осъществяване на лицева експресия и на нейното декодиране от отсрещните са
нарастващо интензивни. В обширна студия за
психологични и неврологични механизми при
идентифициране на емоция в лицева експресия,
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Adolphs, 2002 2 подчертава, че вместо насочването
на интереса към тесен кръг мозъчни структури, все
по-ясно е участието на широк набор кортикални и
субкортикални структури, осигуряващи различни
стратегии за разпознаване на лицева емоционална
експресия. Приема се напоследък, че в структурална
кодираща „ядрена система” се извършва ранна
перцептуална обработка на очебиещи визуални
стимули, след което в модули за разпознаване
в „разширената система” се извършва детайлна
перцепция и емоционална реакция, а сетне в
„когнитивната система” се осигурява концептуално
узнаване на сигнализираните чрез лицеизраз
емоции (Bruce, Young, 1986; Haxby, Hoﬀman и
Gobbini, 2000; Adolphs,2 ).
Това означава, че декодирането на лицева
експресия е многокомпонентен процес, съставен
от две относително обособени (последователни?)
фази – идентифициране на човешко лице с
неговите антропологични особености (пол, възраст,
идентитет) и идентифициране на мимическа
експресия според конкретни по валентност базисни
емоции. Но независимо от съществуващите
разногласия и неясноти, формирането на
невроанатомичния и функционален апарат за
перцепция на информация за лице и на лицева
емоционална експресия включително, е продукт
на еволюционно усъвършенстване с всеобщо за
човешкия вид предназначение, което е довод за още
изследвания на този важен и интересен феномен – в
здраве и в болест.
Част от тези изследвания са свързани
с удивителното свойство на боледуващите от
шизофрения по-зле да се справят с декодиране
на лицеви емоции в сравнение със здравата
популация и поредица проучвания с разнообразен
дизайн, наблюдавана популация, изследователски
технологии и дефинирани цели дават макар и
недостатъчна светлина на този интересен феномен.
Явно е, че дефицитите в обработка на
информация за лице са явления с многомерна
генеза и с многобройни неясноти. Това поражда
необходимост от съпоставка на увредите при
боледуващите от шизофрения спрямо здрави лица,
като за пригледност, резултатите и находките са
посочени в хронологичен порядък.
Разпознаване на лицева конфигурация
при шизофрения
Още Walker et al., 1984 83 съобщават, че
пациентите с шизофрения се справят еднакво добре
с пациенти с афективни разстройства и с контролни
на тест за разпознаване на лица, но разпознаването
на афект при шизофрения спрямо здравите контроли
и лицата с афективни разстройства е значимо полошо, което подкрепа хипотезата за дефицит при
шизофрения в идентифицирането на емоции, но не

и в разграничаване на лица.
Gessler et al., 1989 24 отбелязват, че пациенти
с остра шизофрения (n = 20), спрямо пациенти с
хронична шизофрения и с шизофрения в ремисия,
с депресия и със здрави контроли (всяка група със
същия брой участници), показат най-лошо справяне
с разграничаване на млади от възрастни лица на
фотографии.
Heimberg et al., 1992 31 установяват
диференцирана увреда в разграничаване на лицева
експресия спрямо разграничаване по възраст.
Пациентите с шизофрения (n = 20) се справят позле с разпознаване на емоция отколкото на възраст,
докато при здравите контроли такава разлика няма.
Archer et al., 1992 3 съобщават, че
пациентите с шизофрения се справят значимо полошо от контролните лица на 3-те вида тестове – за
разпознаване на лица, реагиране спрямо непознати
лица и разпознаване на емоции в лицеизраз, което е
знак за дефицит от генерализиран тип в обработката
на информация за лицеизраз при шизофрения.
Проучването на Kohler et al. 2000 46 при
45 здрави лица (25 мъже, 20 жени) и 35 лица (20
мъже, 15 жени) с шизофрения и шизофреноформна
психоза за разпознаване на емоции и на възраст
чрез компютеризирана методика за разграничаване
на емоции, а за възрастта по 7-степенна скала,
започваща от „около 70-те” до „около teen age”,
посочва по-лошо разграничаване на емоции и
възраст при шизофрения, с повлияване от пола
– както на изследваното лице, така и на актьора
от изображението, което не дава подкрепа
хипотезата за избирателен дефицит в насока на
разграничаването на емоции.
Здравите контроли в разпознаване на емоции
и на възраст не корелират с невропсихологичните
тестове, докато при пациенти разпознаването на
възраст, за разлика от разпознаването на емоция,
не показва корелационна връзка с внимание, с
паметови функции и езикови способности.
Разпознаването на възраст при мъже и
при жени с шизофрения е сходно, но мъжете са
по-тежко увредени в разпознаването на емоция от
жените с шизофрения.
Важни са резултатите на Gooding, Tallent,
2002 26, сочещи че пациенти с шизофрения (n =
37), спрямо контроли (n = 48) не се различават в
разпознаването на пол, възраст и безсъдържателни
изображения.
В находчив дизайн Kubota et al., 200350
показват, че разпознаването на лицев афект и
на лицеви черти са различно увредени при прелингвално глухи индивиди с шизофрения, което
предполага, че неврокогнитивните предпоставки
за увреда в обработка на данни за лицева емоция
са може би различни от увредите в обработката на
лице като цяло.
Bediou et al., 2005 4 установяват, че при
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пациенти с шизофрения (n = 29), в сравнение
с депресия (n = 20) и контролни лица (n = 20),
разпознаването на израз при анимационно
моделирани лица е увредено, докато разпознаването
на пол е съхранено, което допуска дисфункция
на низходящата модулация от лимбичните и
паралимбичните структури върху визуалните
кортикални области.
Silver et al., 2006 76 изследват 79 пациенти с
шизофрения и 57 здрави контроли с компютеризиран
тест за разпознаване на лица. При пациентите с
шизофрения времето за реагиране при погрешно
извършени идентификации е по-голямо от това за
правилни идентификации, но е еднакво при двете
групи (с шизофрения и контроли). Времето за
реагиране при правилните идентификации е подълго при шизофрения отколкото при контролните
лица. Сумата от време на реагиране при погрешни
и правилни отговори е по-голямо при пациентите
с шизофрения, отколкото при здравите контроли.
Приема се, че увреди в мониториране на грешките
и в пространствената работна памет допринасят
за дефицита в разпознаването на лице при шизофрения.
Според Johnston et al., 2006 40, при
шизофрения (n = 18) разпознаването на лица,
изразяващи страх / тъга и разпознаването на
обезформени изображения показват еднаква степен
на увреда като при контролните лица (n = 18).
Тази находка отхвърля хипотезата за специфичен
дефицит за негативните емоции.
Kosmidis et al., 2007 49, чрез 3
компютеризирани теста – за регистриране
идентичност на лица, на емоционален лицеизраз
и разграничаване на леки разлики във валентност
на емоционалните изражения, посочват при
шизофрения увреда само в разпознаването на
емоции, което подкрепя хипотезата за диференциален дефицит на емоционалната перцепция при
шизофрения.
Любопитни са резултатите на Chen et al.,
12
2008 – изследвани са 29 пациенти с шизофрения
в съпоставка с 28 здрави контроли. Задачата се
свежда до разпознаване на схематични рисунки
само с линии на човешки лица без достатъчно
информация за пол, възраст или емоционално
изражение, както и на рисунки само с линии на
дърво. Двата вида изображения са показвани с
различна продължителност и с добавка на инверсия
на образа (в изправено или обърнато положение).
Така че изследването съдържа 3 типа задачи –
продължителност за верен отговор, ориентация –
изправена или обърната, и вид на изображението
– лице или дърво. Резултатите от изследването са
следните:
Регистрирането на лице в инверсия
при шизофрения е по-неточно и по-забавено
отколкото при контроли. Ефектът на инверсия при
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регистриране на лице е по-изразен отколкото на
дърво, като спрямо дърво разликата между пациенти
и контроли не е в значим размер. Регистрацията на
дърво е по-точна при нормални контроли отколкото
при лица с шизофрения, но тази разлика не зависи
от ориентацията на изображението. Времето на
регистриране на лице е без значими разлики между
контроли и лица с шизофрения. Регистрирането на
лице при шизофрения е по-непълноценно, което
личи от по-малката точност на правилните отговори,
редуцирания ефект на инверсия на стимулите и подългото време на реагиране. Докато, макар и понеефективно, регистрирането на дърво е качествено
различно от това на лице с това, че ефектът на
инверсия на стимули е същият както при здравите
контроли. Тази разлика в ефекта на инверсия при
лице и дърво показва, че механизмите на обработка
на информация за лице са по-различни от тези за
не-лицеви визуални обекти.
Важни са данните на Zivotofsky et al., 200885
– изследвани са 35 пациенти с шизофрения и 32
здрави контроли за откриване на „скрити” човешки
лица или животни в картинки с изображения. Като
цяло, шизофренно болните откриват по-малко
обекти в сравнение с контролите, но тази разлика
е най-изразена при човешките лица. Вероятно,
при шизофренно болните е налице специфичен
дефицит в системата за разпознаване на човешко
лице.
Shin et al., 2008 74 правят съпоставка на
пациенти с шизофрения (n = 20) и здрави контроли
(n = 20) за уменията им за сравняване на лицеви
изображения с конфигурални промени (изменени
съотношения в черти на същото лице) и с подмяна
на лицеви черти (черти от друго изображение в
тестовия образ), като и двата вида изображения
биват в изправено и в обърнато положение.
Оказва се, че пациентите с шизофрения по-лошо
и по-бавно извършват разграничаване на образи с
конфигурални промени, като ефектът на инверсия
на образа при тях е по-слаб. Резултатите показват,
че лошото разпознаване на лице при шизофрения
не е паметов дефицит, а е специфична увреда
в обработката на конфигурални изображения.
Ето защо, човешкото лице се различава от други
визуални обекти по това, че разпознаването му
зависи много от конфигурацията на негови части
(Farah et al., 1995).
Bleich-Cohen et al., 2009 7 получават данни,
че в рамките на fMRI – изследване, пациенти с
първи шизофренен епизод (n =17) имат намалена
поведенческа и невронална сензитивност към
лицеви изображения с гротескно-нелепо изражение,
като шизофренните пациенти посочват тези
изображения като по-малко гротескни и нелепи в
сравнение с контролните лица.
В изследване на Pomarol-Clotet et al., 201068,
пациентите с шизофрения (n = 22) съпоставимо
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с контролите (n = 20) идентифицират лицева
емоция, но правят това по-бавно. Шизофренните
пациенти имат повече проблеми с преценка на
интензивността на емоционалната експресия (без
да е обозначена нейната същност). Показват също
и повече пропуски в определяне познатост на
лице, както и при Benton Facial Recognition Test /
BFRT, като интелектуалният им профил се оказва
съизмерим с този на контролите. Макар уменията за
идентифициране на лицев афект да не са засегнати,
при конкретните шизофренни пациенти има
увреда в оценка на емоционална интензивност и
именуване на познато лице, което е в съответствие
с данните за нарушения в семантичната памет при
това заболяване.
Интересни са резултатите на Johnston et al.,
2010 41. При 19 изписани пациенти с шизофрения
(n = 13) и шизоафективно разстройство (n = 6), в
съпоставка със 17 здрави контроли, са проведени
3 теста: за разпознаване на емоции, за визуално
разграничаване на емоции и разграничаване
на неутрални образи (дали 32 двойки крила на
Lepidoptera са на едно или различни насекоми). Не
е установено значимо различие при трите групи
изследвани лица по отношение на разграничаването
на идентичност на лица и крила на Lepidoptera, но
пациентите с шизофрения, в сравнение със здравите
контроли, показват значимо по-лоши резултати в
разграничаване на емоции. Липсата на разлики в
успешно диференциране на изображения с емоции
и не-човешки обекти (крила на Lepidoptera), при полош успех в тестове за емоции, е белег за специфичен
дефицит в обработването на информация за емоции
в лицеви изражения.
В обзор за невроналните системи за
разпознаване на емоции Adolphs R., 2002 1 насочва
внимание към мозъчните структури, участващи в
разпознаването на човешко лице – по отношение
на перцептуално процидиране (идентификация на
геометрична конфигурация от лицеви черти с оглед
разграничаване на асоциираността на различни
стимули с тяхното визуално представяне), както и
при разпознаване на емоционалното съдържание
на стимула (въз основа на знание, че конкретното
изражение сигнализира за конкретна емоция). С
тази дейност са заети твърде голям брой мозъчни
структури и поради това обектите на интерес
при съвременните изследвания с изобразяващи
технологии стават все по-многобройни.
Съпоставка на лица с шизофрения
спрямо здрави контроли
Едни от първите в тази област, Daugherty et
al., 1974 18 посочват, че пациентите с шизофрения
идентифицират изражението на щастие по-добре
отколкото негативните емоции срам или погнуса.
Gottheil et al., 1976 27 забелязват, че

шизофренните пациенти се справят по-зле с
представен на заден план афект на гняв, тъга и
страх, а здравите контроли – на веселие.
Според Muzekari, Bates, 1977 65, при 32
лица с шизофрения и с балансирана по брой и пол
контролна група се оказва, че контролите са много
по-точни от шизофренно болните при разпознаване
на афект от фотографски изображения, както и в
невербални видеозаписи на сцени с емоционално
съдържание. Точността на отговорите нараства
– особено при болните от шизофрения, когато се
предостави възможност на множество отговори с
отворен край, което предполага полезната роля на
обучението по отношение на декодиране на афект.
Novic et al., 1984 67 съпоставят 17 хронични
шизофреници и 17 контролни лица по отношение
разпознаване на емоции и за сравнение – за
разпознаване на лица, и се оказва че хроничните
шизофреници се представят по-зле в разпознаване
на емоции.
По данни на Cutting и Dunne, 1986 14,
около 50% от пациентите с шизофрения в ремисия
след остър психотичен епизод имат абнормни
перцепции, включително и за лицево изражение,
като вероятно обяснение за този феномен е срив в
гещалт-процесите на боледуващите.
Garﬁeld et al., 1987 23, в изследването си върху
15 шизофренни мъже и 15 здрави контроли показват
негативна корелация между разпознаването на
афект и дефанзивната себеоценка, което посочва
връзка между себеуважението и разпознаването
на емоции – особено на негативните изражения на
гняв, страх и погнуса.
По данни на Heimberg et al., 1992 31,
пациенти с шизофрения (n = 20) се справят полошо с разпознаване на емоция (весело, тъжно и
неутрално изражение) в сравнение със здравите
контроли.
Проведеното от Kerr, Neale, 199345 изследване
на емоционална перцепция при шизофрения (над
29 немедицирани пациенти и 23 здрави контроли)
за лицева /вокална идентификация/ дискриминация
и два невропсихологични теста, дава данни за полошо справяне при шизофрения, което свидетелства
за генерализиран дефицит в справянето, а не за
специфична увреда в разпознаване на емоции.
Hellewell et al., 1994 32 считат, че
шизофренните индивиди са по-увредени от
здравите в умението да опишат емоционалните
състояния, изобразени от актьори и са повече
склонни да описват външността им отколкото
изобразявания афект.
Salem et al., 1996 71 отбелязват – пациентите
с шизофрения се справят по-зле от здравите
контроли с разпознаване на емоции в лицеизраз,
но липсват убедителни данни за диференциален
дефицит спрямо разпознаване на лицева емоция.
Leentjens et al., 1998 56, в изследване на
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нарушена афективната прозодия – като вероятна
съставка на шизофренната патология, съпоставят
26 пациенти с шизофрения с 24 контроли по 4
аспекта на афективната прозодия – спонтанна
прозодия, прозодично разпознаване, прозодично
повтаряне и разпознаване на афект в лицеизраз.
Пациентите с шизофрения по-лошо се справят с
тестовете за спонтанна прозодия, и за прозодично
разпознаване и повтаряне, но нямат разлика спрямо
контролите по отношение успех на разпознаването
на емоции в лицеизраз.
В изследването на Kee et al., 1998 44 на
перцепция на емоции при 28 пациенти с резистентна
шизофрения се оказва, че идентификацията на
лицева емоция (фотографии на видеозапис),
идентификация на емоции в говор (аудиозапис)
и в тест за афективнна перцепция (винетки на
взаимоотношения върху видозапис), и мерки за
неврокогниция (за визуален вигилитет и за работна
памет), са асоциирани помежду си еднопосочно.
Streit et al., 2001 79, по данни от MRI
изследване на 15 пациенти с шизофрения в
частична ремисия, спрямо 12 здрави доброволци,
установяват че категоризирането на лицева емоция
(на веселие, страх, гняв, учудване, погнуса и
тъга) при шизофрения е по-лошо отколкото при
здрави контроли. Категоризацията на замъглени
изображения е без значими различия между
шизофренно болни и контроли. Категоризацията на
неутрални изображения е 100% и при двете групи.
Според Gooding et al., 2001 25, при
шизофрения е налице атипичен перцептуален
диапазон на отговори към лицеви емоционални
знаци, което се установява от лошото представяне
в отговори спрямо химерични изображения с
емоционален пълнеж.
Höschel, Irle, 2001 37 посочват (според priming
– теста с позитивни и негативни емоционални
лицеви изражения като първични стимули и
последващ неутрален сюжет, и неутрален лицев
образ), че при шизофрения е налице по-голяма
повлияемост в насока към негативна оценка след
първоначален негативен лицеизраз като стимул.
Kohler et al., 2003 47, с цел да се установи
специфичен дефицит в разграничаване на
изражение на страх, изследват 28 стабилизирани
пациенти с шизофрения (n = 26) и шизоафективно
разстройство, депресивен тип (n = 2) с Penn
Emotion Recognition Test с 96 цветни фотографии на
лицеизраз – на веселие, тъга, гняв, страх, погнуса
и неутрално изражение, в групи с ниска и висока
степен на интензивност, както и 16 неутрални
изображения. Пациентите се справят по-лошо от
контролите в разпознаване на всички емоции и
на неутрални лицеви изображения – както в лека,
така и в тежка степен на експресия. При някои
емоции – страх, погнуса и неутрален лицеизраз,
справянето е по-лошо. При всички емоции, с
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изключение на погнуса, разпознаването на високата
интензивност е по-добро отколкото на по-ниската.
Обаче пациентите с шизофрения извличат по-малка
полза от силата на интензивността при всички
емоции, като разликата е най-изразена за емоцията
на страх. Оказва се, че шизофренните пациенти
са релативно по-увредени от здравите контроли
при идентифициране на емоции с високо ниво
на интензивност. Сравнението на „почерка” на
грешките показва, че пациентите и здравите лица
се различават само в погрешните интерпретации
на неутрални изображения, като при пациентите
налице е склонност да се свръхприписва погнуса
и да се приписва по-рядко израз на веселие спрямо
неутрални изражения. Явно е, че пациентите с
шизофрения са увредени в разпознаване на емоции
в лицеизраз като цяло, но особено силно – за страх
и погнуса, и не се облагодетелствуват особено
много от увеличената интензивност на емоциите.
Стереотипите на грешене сочат, че тези пациенти
погрешно идентифицират неутралните знаци като
изображения с негативна валенция.
Williams et al., 2004 84, в рамките на fMRI
– изследване посочват че точността в разпознаване
на емоции не е в полза на пациентите с шизофрения
(за страх 57%, а за неутрални – 65%) в сравнение с
контролните лица (за страх 78%, неутрални – 83%).
Minoshita et al., 2005 62, в сравняване на
уменията на пациенти с шизофрения и здрави
контроли да разпознават лицева експресия в тест
с маски на Но (Noh-Mask Test) показват, че при
шизофрения е затруднено разпознаването на
враждебни изражения.
Според Bediou et al., 2005 5, пациенти с
ремитираща шизофрения (n = 30), спрямо здрави
контроли (n = 30), имат специфичен дефицит в
разпознаване лицев афект на тъга и гняв, но не
и на веселие, погнуса и страх – което допуска
специфичност на дефицита спрямо различни
емоции.
Silver et al., 2005 77 изследват 35 пациенти
с шизофрения или с шизоафективно разстройство,
и с агресивни прояви, 35 пациенти с шизофрения
без агресивни прояви и 46 здрави контроли, по
отношение успех в идентификация и разграничаване
на лицева емоция, както и екзекутивни функции,
внимание, работна памет, визуална ориентация,
памет за лица и обекти, моторни функции.
Резултатите показват, че пациентите с
шизофрения от двете групи имат по-лоши успехи за
когниция и афект от контролните лица. Агресивните
пациенти с шизофрения по-добре идентифицират
лицева емоция от неагресивните, но по-слабо
разграничават интензитета на емоционалния израз.
Данните за когниция са еднакви при двете групи с
шизофрения. Умението на агресивните шизофренни
пациенти по-добре да разпознават лицев афект, но
по-лошо да определят интензивността му, може
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да води до ескалация на конфликтите с околните
– заради неумението им да разпознават сигнали за
друг тип разрешение на ситуацията.
Според Sander et al., 2005 72 се допуска, че
различни когнитивни механизми са ангажирани
с оценка на позитивни и негативни емоционални
събития, като резултатите показват, че пациентите
с шизофрения имат дефицит в хедоничната оценка
на социални негативни стимули и не-социални
позитивни стимули.
Kucharska-Pietura et al., 2005 51 , в изследване
при 100 пациенти с шизофрения, в сравнение с
50 здрави лица) чрез прилагане на Facial Emotion
Recognition Test / FERT с изображения на 9-те
базисни емоции (Izard, 1971): интерес / възбуда,
радост / веселие, учудване / слисване, дистрес /
страдание, погнуса, задоволство, ядосване / гняв,
срам / унижение, страх / ужас, посочват, че всички
пациенти са значимо по-неточни от здрави контроли
в разпознаване на емоционални стимули, но
увредата при тях е по-малка при идентификацията
на веселие – особено в лицеизраз.
Schneider et al., 2006 73 съобщават
изследване с тестове за дискриминиране на емоции
в лицеизраз (на веселие, тъга, гняв и страх) и на
памет за разпознаване на лица, показващо че
пациентите с шизофрения са избирателно увредени
в разграничаване на емоции в лицеизраз в сравнение
с контролни лица, при относителна еднаквост на
резултатите за не-емоционални стимули. Увредите
в спецификата на емоционалното идентифициране
вероятно е причина за неразбиране на социални
взаимодействия и е предпоставка за трудности в
социалната адаптация при шизофрения.
По данни на Chambon et al., 2006 9, при
изследване на 26 пациенти с шизофрения и 26
здрави контроли по отношение разпознаване на
афект в лицеизраз (радост, погнуса, гняв, страх,
тъга, неутрален израз) при изображения в изправено
спрямо изображения в обърнато положение се
оказва, че шизофренните пациенти имат потежки увреди при разпознаване на изправено
изображение, като ефектът на инверсия е сходен с
този при контролните лица.
Според Kee et al., 2006 43, при шизофрения
се проявява увредена категориална перцепция
за лицева експресия с по-неясни становища за
по-неясните и неопределени преходи от една
към друга емоция в рамките на емоционалния
континуум. Обаче при шизофренните пациенти
липсва тенденция към негативизиране на тези
неопределени изображения.
Tomlinson et al., 2006 80 подкрепят идеята,
че трудностите в идентифициране на лицева
емоционална експресия при шизофрения е
възможно да се окажат специфични за движещи
се лица (Archer, J., Hay, D., Young, A., 1994). При
разпознаването на шестте базисни емоции (гняв,

тъга, учудване страх, погнуса, страх, веселие,
разделени в две групи – движещи се и статични), се
установява по-добро разпознаване на движещите
се стимули отколкото на неподвижните фотографии
– както при шизофрения, така и при здрави
контроли – макар шизофренните пациенти да се
справят по-лошо от контролите. Което показва,
че боледуващите от шизофрения са чувствителни
към движението – като подсказващ за подлежащата
емоция знак.
Leppänen et al., 2006 57 установяват при
44 африкански пациенти с шизофрения от Xhosa
популацията, в съпоставка с 40 здрави лица, при
тест за бързо разпознаване на емоции в лицеизраз
(веселие, гняв и неутрален израз), че еднакво
точно се разпознават веселите изражения, но имат
значимо увреждане в разпознаване на изображения
с гняв – особено изразено по отношение на
изображенията с висока степен на нинтензивност.
Пациентите с шизофрения по-често приписват
гняв / веселие на неутрални изражения. Вероятно,
дефицитът в разпознаване на негативните емоции в
лицеизраз е универсален неврокогнитивен маркер
за шизофрения.
Според Carter, Neufeld, 2007 8, в
разпознаване на емоции в лицеви изображения
е налице по-лошо представяне на пациенти с
параноидна и непараноидна шизофрения спрямо
контроли и по-голяма латентност на отговори при
параноидните пациенти, а това е довод в полза
на конекционистичния модел на девиациите при
шизофрения.
Green et al., 2007 28 установяват, че когато
фотографии с лицеви изображения на емоции
се предшестват от винетки с несъответстваща
по емоционалната си валентност информация,
пациентите с шизофрения по-слабо асоциират
информацията за лице с контекстуална информация
от винетката при ситуации със знаци за гняв, страх
и тъга. Което е белег за увреди на обработката на
емоционалния контекст при шизофрения.
Guillaume et al., 2007 30 отбелязват –
изследването на контекстуалния ефект при
разпознаване на лице показва, че шизофренните
пациенти имат по-лошо справяне от нормалните
контроли при задачи на „включване” отколкото
на „изключване” (според теста на Jacoby,
L., 1991). Липсата на баланс между тези
механизми – на „асоциативно припомняне”
(присъстващо в симптома на халтави асоциации)
и на „дискриминативно припомняне” (свързано с
наличие на налудности / халюцинации), понижава
гъвкавостта на процесите на контекстуализация
при шизофрения.
Green et al., 2008 29 напомнят – при
шизофрения съществува връзка между лоша
контекстуална обработка и дефицит в социалнокогнитивното справяне. Във връзка с ограничено
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сканиране и намалено визуално внимание към
контекстовата информация, при шизофрения
има по-неточна оценка за психично състояние
в изображения, когато са включени в социален
контекст. Шизофренните пациенти имат увреди в
перцепцията за душевно състояние в контекстуални
изображения, в сравнение със здрави контроли.
Chan et al., 2008 10 съобщават, че сравняването
на китайски пациенти в ремисия с параноидна (n =
19) и с непараноидна шизофрения (n = 24), и здрави
контроли (n = 43), показва при непараноидните
пациенти повече дефицити в разпознаването на
лицева емоция и прозодична емоция, което е знак,
че дори в ремисия тези дефицити са налице.
Falkenberg et al., 2008 22 отбелязват, че
емоционалната заразителност е всеобщ феномен в
процеса на вербалната и невербална комуникация
между хората. Оказва се, че пациентите с
шизофрения значително по-слабо се повлияват и
по-лошо имитират изображения (весели, тъжни
или неутрални – от колекцията на Ekman и Friesen,
1976), като са особено склонни да реагират с
усмивка на тъжно лице.
В изследването на Premkumar et al., 2008 69
при 73 пациенти с шизофрения или шизоафективно
разстройство, в съпоставка с 30 здрави контроли,
чрез компютеризиран Facial Emotion Attribution
Task (Ekman, Friesen 1976), спрямо комбинации
на погрешно интерпретиране (неутрално – като
весело, гняв или страх; весело – като неутрално,
гняв или страх; гняв – като неутрално, весело или
страх; страх – като неутрално, весело или гняв),
налице са следните резултати. Отчита се значимо
по-малка точност на разпознаване при групата
на пациентите. Най-успешно при двете групи се
идентифицира веселие, последвано от неутрално
изражение, от страх и от гняв. Пациентите по-слабо
от контролите идентифицират страх и гняв, но при
веселие и неутрално изражение значима разлика
няма. Пациентите правят значимо повече погрешни
интерпретации „страх-като-гняв” в сравнение със
здравите контроли, като по отношение на другите
комбинации значими различия няма.
Според Tsoi et al., 2008 82, пациентите
с шизофрения имат специфичен дефицит в
разпознаване на веселие, свеждащ се до намалена
чувствителност към разпознаване на весели
лица, при намалена точност на отговор спрямо
лицеизрази на страх и тъга, като е налице повишена
склонност да се приписва страх или тъга на всяка
една друга емоция.
Derntl et al., 2009 17 в изследване на
емпатичната способност на 24 шизофренни
пациенти и 24 здрави контроли, установяват явен
емпатиен дефицит при шизофренните пациенти,
свеждащ се до по-лошо представяне в трите
области на емпатия, в това число – на уменията за
правилно идентифициране на емоции.
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Според Bach et al., 2009 4, шизофренно
болните
по-лошо
идентифицират
лицева
емоционална експресия от здрави контроли, ала
този дефицит се оказва с предиктивна стойност
и спрямо по-лошото им справяне с емоционална
прозодия (мелодика на речта) – в по-голяма степен
отколкото други клинични параметри.
По данни на Huang et al., 2009 36, пациентите
с шизофрения са по-бдителни към лицеви
изражения на гняв в преход на схематизирани
образи от веселие към сърдитост, без значение от
социалния контекст – под форма на разговори с
различно съдържание.
Според наблюдение на Morris et al., 200963,
очният контакт е особено важен за разпознаване
изражения на страх, а болните от шизофрения
избягват да се вглеждат във важни лицеви зони и
особено – очите.
Според Norton et al., 2009 66, пациенти с
шизофрения по-лошо разпознават както изражения
на страх, така и на веселие, като справянето с
разграничаване на изражения на страх има за
предиктор успех с визуална детекция и лицев
идентитет. Вероятно, при шизофрения има нужда от
по-интензивен сигнал, за да разграничават успешно
весели и изплашени от неутрални изображения,
като този дефицит не е свързан само с обработка
на емоции, но и с обработка на базисна визуална и
лицева информация.
Silver et al., 2009 75, в проучване дали
дефицитът в емоционална перцепция е специфичен
според валентност на емоции, сравняват 75
хронични шизофренно болни със 77 здрави
контроли за идентифициране на весели, тъжни и
неутрални изображения. Идентифицирането на
изображенията е различно по точност, стратегия
на разпознаване и ефективност, като пациентите са
по-увредени по всички параметри, но свързаният с
валентността стереотип е еднакъв при двете групи.
Пациентите по-неточно се справят с емоционален
израз отколкото с идентичност, като неутралните
образи са зависими от контекста. Увредите при
шизофрения са селективни спрямо емоционалния
домейн, но не и спрямо отделните емоции.
По данни на Lee et al., 2010 55 от изследване
на 55 корейски клинично стабилни пациенти с
шизофрения без проминиращи позитивни симптоми
и 62 здрави контроли, с тест за идентифициране
на 6-те базисни емоции емоции в лицеизраз,
шизофренните пациенти идентифицират правилно
емоционалните стимули по-рядко от контролните
лица и се справят по-лошо от контролните лица в
разпознаването на тъга, страх и гняв. Пациентите
се нуждаят от значително по-дълго общо време
до отговор в сравнение със здравите контроли и
този забавен отговор е към всички емоционални и
неутрални лица, с изключение на израженията на
страх.

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(1)
Освен това, шизофренните пациенти и
нормалните контроли се различават и по стереотипа
си на грешки в идентифициране на емоции – за
гняв, почуда и погнуса.
Пациентите са по-малко склонни да
приписват погнуса на гневните изражения, страх на
изражения с почуда и тъга на изражения с погнуса.
Обратно, те са по-склонни от здравите лица да
припишат веселие на неутралните лицеизрази.
И в двете групи лицата с израз на тъга се
грешат най-често като погнуса, а сетне – като гняв.
Лица с израз на страх най-често се грешат като
почуда, а сетне – като гняв. Лица с израз на гняв
най-често се грешат като погнуса, сетне – като
страх. Лица с израз на почуда най-често се грешат
като страх, а сетне – като гняв. Лица с израз на
погнуса най-често се грешат като тъга, а сетне –
като страх. Неутралните лицеизрази най-често се
грешат като тъга.
Според Henry et al., 2010 33, твърди се че
при шизофрения, за разлика от другите основни
емоции, перцепцията за свързани със страх стимули
е диспропорционално по-силно увредена, като това
съотношение еъществува и при състоянията от
шизофренния спектър. Експерименти показват, че
пациенти с шизофрения по-лошо разпознават страх
в лицеизраз, както и свързаните със страх / заплаха
ситуации.
Dyck et al., 2010 19 посочват, че пациентите с
шизофрения имат същия дефицит в разпознаване на
основни лицеви емоции (радост, тъга, гняв, страх,
погнуса, неутрално) от фотографии или виртуални
изображения от анимационен тип, съдържащи само
най-основни елементи на показаните емоции. Това
означава, че дефицитите в декодиране на лицев
афект са груби и се свеждат до най-базисните
параметри на лицевата емоция.
Изследване на Johnston et al., 201041
при 19 екс-пациенти с шзофрения (n = 13) и
шизоафективно разстройство (n = 6) в съпоставка
със 17 сравними по пол и възраст здрави контроли,
са проведени 3 дискриминационни теста за
разпознаване (дали от 32 двойки изображения на
лица са на един и същ човек или на различни хора),
за визуално разграничаване на емоции (дали 32
двойки лица от колекцията на Matsumoto и Ekman,
1988, изобразяващи веселие, тъга, удивление,
гняв и неутрално изражение, изобразяват същите
или различни емоции) и неутрални образи
(крила на Lepidoptera – резултатите от което вече
коментирахме). Но по отношение на лицеизраз,
пациентите с шизофрения имат значимо полоши резултати в разграничаването на емоции от
здравите контроли.
Проведен е и тест за идентифициране
на емоции чрез NimStim колекцията на лицеви
изражения (Tottenham et al., 2009), с разпознаване
на страх и удивление (защото тези две емоции

ползват сходни мускулни апарати и са особено
предразполагащи към двупосочно неправилно
интерпретиране) чрез 96 демонстрации от 6
актьора – на равен брой статични изражения
(като фотографии) и динамични изражения
(на
видеозапис,
показващ
постепенното
трансформиране на съответната емоция от
неутрално начално състояние). При статичнодинамичния тест се оказва, че пациентите се
справят по-зле от контролите, като емоция на страх
се разпознава по-точно от емоция на удивление
– без значение дали се отнася за статични или
динамични изображения на емоции.
Изследване на McBrain et al., 2010 61 при
лицеви изображения, манипулирани с високо и
ниско пропускливи филтри за пространствена
фреквентност показва данни, че пациентите с
шизофрения, за разлика от контролните лица,
възприемат изображения с ниска пространствена
фреквентност като по-заплашителни, а с висока –
като по-весели.
Laprévote et al., 2010 52 съобщават данни, че
при бързо разглеждане на хибридни изображения
на различни по вид емоции, всяка с ниска и с
висока степен на експресия, шизофренните лица
се справят по-лошо с нискоекспресивни хибридни
изображения в сравнение с контролните лица,
докато при високоекспресивните изображения
разлика между двете групи няма.
Larøi et al., 2010 53, в изследване на
20 хоспитализирани пациенти с шизофрения
без депресия, личностово разстройство или
неврологична увреда, сравнени с 20 здрави
контроли, с оценка на разпознаване на емоции в
лицеизраз според методиката KDEF (Lundquist
et al., 1988, съдържаща 6-те базисни емоции – на
тъга, гняв, веселие, страх, погнуса и учудване, и 1
неутрално изображение), установяват че лицата с
шизофрения имат повече грешки в разпознаването
на лицева емоция отколкото здравите контроли,
като разликите са значими само за веселие и за
учудване. Любопитно е, че находката, наблюдавана
и при двете групи, за по-малко грешки за веселие
и учудване, и за повече грешки за страх, се явява
често наблюдаван феномен при разпознаването на
емоции.
Strauss et al., 2010 78, по данни от изследване
на 15 пациенти с шизофрения и със синдром
на дефицит, 26 пациенти с шизофрения, но без
дефицит и 22 здрави контроли, установяват
че пациентите с шизофрения и с дефицит позатруднено идентифицират и разграничават емоции
в лицеизраз в сравнение с пациентите без дефицит
и контролната група, както и по-лошо се справят с
базисни визио-перцептуални тестове за лице, което
предполага, че трудностите в обработката на лицева
информация могат да са повлияни от по-общи
визуално-перцептивни процеси. В рамките на по-
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генерализирания формат на увредата, пациентите
с дефицит имат уникалното качество да проявяват
по-неточна обработка на лица с позитивна емоция
отколкото с негативна емоция.
Linden et al., 2010 58 споделят проучване
на връзката между обработка на лицева емоция
и работна памет, показващо че пациентите с
шизофрения, макар да се справят по-зле от
контролните лица, също като тях реагират поуверено на очебийни стимули (в случая – лица с
израз на гняв), но идентифицират гневни изражения
по-зле, за разлика от неутрални и весели изражения.
Което сочи, че при шизофрения има контраст между
имплицитна обработка на лицева информация и
експлицитна класификация на емоции в лицеизраз.
Според Lee et al., 2011 54, в „експеримент
с мехурчета” – непълно показване на лицево
изражение (Bubbles experiment; Gosselin, Schyns,
2001), при който образът стига плавно до ниво
на разпознаваемост, показват как шизофренни
пациенти имат нужда от повече информация
за разпознаване на емоционален лицеизраз и
проявяват различна стратегия спрямо здравите
контроли в сканиране на изображенията при
разпознаване. Здравите контроли разчитат на устата
за разпознаване на страх, а на очите сравнително
по-малко. Шизофренните пациенти разчитат
предимно на устата за разпознаване както на страх,
така и на веселие, и не използват информация за
очите при разпознаването на изражения на страх.
Следователно, шизофренните пациенти и здравите
лица използват различни региони на лицето, за да
разпознаят емоционалното изражение.
Според Csukly et al., 2011 13, в тест под
форма на игра, свеждащ се до реагиране на
справедливи или несправедливи предложения,
пациентите с шизофрения по-често се съгласяват
с несправедливи предложения и по-слабо се
влияят от емоционално лицево изражение на
отсрещния партньор; например, за разлика от
здравите контроли, при тях позитивните емоции не
увеличават честотата на съгласие.
По данни на Hooker et al., 2011 34, оценката
на лица като по-малко заслужаващи доверие след
предварително експониране на знаци с негативно
съдържание, е по-силно изразена при шизофрения
отколкото при здрави контроли. Което е знак, че
негативната афективна информация деформира
социалните оценки при шизофрения и е възможно
да играе роля в генезата на психотични / налудни
симптоми.
Huang et al., 2011 35 показват, че слабо
изследваната област на плавния преход на
схематизирани изображения на лицева емоция
сочи, че при шизофренните пациенти има увредена
категориална перцепция за лицева експресия
със „закъсняло”, но „бързо” разграничаване на
свързани със заплаха изражения, например гняв.
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Те, в сравнение със здравите контроли, по-внезапно
разграничават емоционалния континуум от
позитивна към негативна емоционална валентност.
Редно е да добавим тук и находките от някои
обзорни проучвания по отношение на пониженото
умение при шизофрения да се идентифицират и
разграничават емоции в лицеизраз.
В своя обзор Morrison et al., 1988 64 посочват,
че много автори приемат увредите в разпознаване
на лицеви емоции като едни от най-устойчивите
и основни компоненти в интерперсоналните
проблеми на тези пациенти (Feinberg et al., 1986).
Едни от първите, обърнали внимание на
неумението на шизофренно болните да разпознават
лицев афект (Spiegel et al., 1962) не установяват
разлика между пациенти с шизофрения и здрави
студенти – доброволци в категоризиране на разни
видове афект в показвани им фотографии, но в почти
всичките последващи многобройни изследвания се
установява дефицит в идентифициране на емоции в
лицеизраз при шизофрения.
Тази многократно повтаряща се находка –
въпреки промените в дизайн, кохорта или методика,
налага следния коментар – „Изглежда, дефицитът в
разпознаването на емоции е същностен е неотменим
дял от психопатологията при шизофрения, като този
дефицит може да се интепретира или като всеобщ
фактор на уязвимост, или последица на социалното
оттегляне и изолация” (Zuroﬀ, Colussy, 1986 86).
Лошото справяне на шизофренно болните
особено с негативни емоции подсеща за потрудното разпознаване на негативните афективни
състояния въобще (Ekman et al., 1972; Zuckerman et
al., 1975).
В обзора на Mandal et al., 1998 59 върху
лицева експресия при шизофрения (91 заглавия) се
подчертава, че повечето проучвания за декодиране
на емоции са проведени при шизофренна популация
от предимно хронични пациенти, в съпоставка
със здрави контроли и общият извод е, че
пациентите с шизофрения отстъпват на контролите
в способността да декодират универсално
разпознаваемите лицеви експресии на емоции.
Интерпретацията на находките е основана
на две хипотези – 1) за генерализиран дефицит в
перцепция и разбиране на лица и оттам – неуспех
в декодирането на лицева емоционална експресия,
и 2) за специфичен спрямо емоциите дефицит,
свеждащ се до неуспех в разбиране на присъщи на
емоцията знаци, който не се отнася до визуалните
обекти, несвързани с афект, изразен от човешкото
лице.
Обзорът на Edwards et al., 2002 20 подчертава,
че много малък брой изследвания не успяват да
установят увреда в емоционалната перцепция
при шизофрения, ала това вероятно се дължи на
особености в методология и дизайн.
Проучванията, включващи пациенти само
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с шизофрения (n = 71 проучвания) и смесените
проучвания с шизофрения – шизоафективно
разстройство (n = 15 проучвания) не показват
съществени разлики в крайните резултати. Само 2
проучвания са посветени на шизофренни пациенти
с първи пристъп.
В обзора си по тази тема Trémeau, 2006 81
съобщава, че данни от 55 изследвания показват как
индивидите с шизофрения имат сходно разбиране
на думите за емоции с лицата от контролните
групи и използват същите семантични групи за
емоции (Kring et al., 2003), но лицата с шизофрения
използват по-малко думи от контролните групи, за
да изразят емоционалните си състояния (Trémeau et
al., 2005).
Резултатите от 74 проучвания (van der Gaag,
Haenene, 1990; Habel et al., 2000; Kee et al., 2004)
посочват, че лицата с шизофрения имат дефицити
в разпознаването на лицева емоция в сравнение с
контролните групи. Само 11 проучвания (Elgring,
Gaebel, 1994) не установяват значими разлики
между групите, но нито едно от тези проучвания
не е с повече от 37 изследвани лица. Само в
1 проучване (Davis, Gibson, 2000) пациенти с
параноидна шизофрения имат по-добри резултати
от контролната група за учудване и негативни
емоции. Като цяло, пациентите с шизофрения
са по-увредени в разпознаване на емоции от
контролните лица, като тези увреди корелират
с увреди в когниция, както и с увреди в другите
сензорни канали.
В обзора на Marwick, Hall, 2008 60
над 54 публикации за ролята на обработката
на информация за лице при шизофрения по
отношение на социалната когниция се сочи, че
като цяло, разпознаването на лице при шизофрения
е увредено, особено при задачи с повишена
когнитивна сложност.
Обработката на информация за лицева
емоция и умението за идентифициране на емоции
в лицеизраза на околните е от възлово значение
за взаимоотношенията с тях. Погрешната
интерпретация на лицев афект при шизофрения
е потенциален механизъм за образуване на
персекуторни налудности или за социално
отдръпване (Frith, 1992). Обаче резултатите от
проучванията са хетерогенни. Поведенческите
проучвания сочат, че е неясно дали съществува
специфичен за валентност дефицит. Като цяло,

най-лесно се разпознава веселие, а най-трудно
страх – както при болни, така и при здрави лица.
И е все още неясно дали е налице генерализирана
когнитивна увреда или има специфичен дефицит в
областта на идентифициране на лицева емоция.
В обзор от Kalkstein et al., 2010 42 за
неврокогниция при шизофрения през 20-те последни
години е отбелязано, че дефицит в изразяването
и разпознаването на лицев и прозодичен афект
е налице при шизофренната болест, макар
субективното усещане на емоции да изглежда
относително съхранено. Неврофизиологичните
дефицити, описани в този обзор, изглежда остават
устойчиви през зрелостта и подкрепят повече
модела на нарушено невроразвитие, отколкото
модела на невродегенерация при тази болест. Те
са добра база за обособяване на ендофенотипове –
като изходна точка за нови проучвания.
В тази насока Chan et al. 2010 11, в метаанализ на 28 проучвания за емоционална перцепция
при шизофрения, в съпоставка с контроли, за
установяване на генерализиран дефицит или
специфичен дефицит в тестовете за възприемане
на лицева емоционална експресия установяват, че
пациентите с шизофрения имат умерено до тежко
увредена перцепция за емоции в лицеизраз спрямо
контролните лица.
И в заключение, de Caravalho Monteiro,
201215 прави обобщение – пациентите с шизофрения
се справят по-слабо на всички тестове за
разпознаване на емоции, като все още асоциацията
на явлението с болестните феномени е неясна.
Във
връзка
с
механизмите
за
идентифициране на лицеви емоции, според
Kohler et al., 2004 48, налице са посочват две
основни теории за хемисферна специализация
на обработката на емоции (Borod et al., 1998).
Дяснохемисферната хипотеза постулира, че
дясната хемисфера е специализирана да процидира
с емоциите. Докато валентната хипотеза разглежда
дясната хемисфера като по-важна при обработка на
негативните, а лявата – на позитивните емоции. Но
метаанализ на 65 невроизобразяващи проучвания
при здрави лица (Wager et al., 2003) не подкрепя
дяснохемисферната теория и само в ограничена
степен подкрепя валентната теория. А изобилните
различни по смисъла си резултати са свидетелство
за необходимост от нови проучвания.
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механизми, обуславящи негативни симптоми при шизофрения и настоящите хипотези в тази област,
свързани със собствени проучвания на автора.
Българско списание за психиатрия. 2017: 2(1): 32 – 41
Ключови думи: негативни симптоми, шизофрения, невробиологични механизми, психологични
механизми.

Negative and pseudonegative symptoms in schizophrenia: neurobiological
and psychological mechanisms
Svetlozar Haralanov
Department of Psychiatry, Medical University – Soﬁa
First Psychiatric Clinic – University Hospital “St Naum” – Soﬁa
An overview of development of concepts of neurobiological and psychological mechanisms for origin of
negative symptoms in schizophrenia is provided, and comparison of current hypotheses with own investigations of
the author.
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Въведение
Съвременната терапия на шизофренията
по своята същност не е антишизофренна, а само
антипсихотична, защото е фокусирана върху
потискането на позитивните (продуктивни)
симптоми на заболяването – както по време на
психотичен епизод, така и в етапа на частична
или пълна постпсихотична ремисия. Нейната цел
е не просто да се овладее наличната психотична
продукция, но и да се предотврати повторното й
активиране под формата на клиничен рецидив.
Проблемът е, че дори пълният успех в постигането
на въпросната цел не е равнозначен на реално и
трайно терапевтично повлияване на болестния
процес в мозъка. Все повече става ясно, че
медикаментозното потискане на психотичната
продукция не означава че е излекувано самото
заболяване. Фактът, че се налага поддържаща
антипсихотична терапия за превенция на бъдещи
рецидиви, красноречиво доказва, че дори и след
овладяване на психотичния епизод шизофренният
процес персистира и продължава да създава
предпоставки за нови психотични рецидиви. Важно
е да се отбележи, че освен косвено чрез позитивните
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(психотични) симптоми този процес се проявява
и пряко чрез негативни (дефицитни) симптоми,
разглеждани като процесни. С течение на времето
процесните негативни симптоми започват да
доминират в клиничната картина на заболяването,
което доказва, че те не само не се повлияват
от антипсихотичната терапия, но проявите им
прогресивно се засилват – постепенно или на
тласъци (след всеки пореден психотичен епизод).
Ето защо, напоследък усилията на изследователите,
фармацевтичната индустрия и регулаторните
агенции се насочват към създаване и селекция
на нови медикаменти, които да са ефективни и
спрямо негативните (дефицитни) симптоми при
шизофрения. За целта е необходимо точно да се
дефинират тези симптоми като таргет на бъдеща
терапия, както и да се изяснят лежащите в основата
им невробиологични и психологични механизми,
към които да бъде насочена тази терапия.
Негативни симптоми при шизофрения:
кратък исторически преглед
Счита се, че разграничаването между
негативни и позитивни симптоми в психиатрията
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е аргументирано за първи път от John Hughlings
Jackson (1884), който прави аналогия с отпадните
и възбудните симптоми в неврологията, поспециално при епилепсия. Той допуска, че и
при ендогенните психози негативните (минус)
симптоми са пряка проява на болестния процес в
мозъка, който засяга функцията на еволюционно
по-висши (координационни и интегративни) корови
структури, освобождавайки от контрол йерархично
подчинените им по-низши (подкорови) структури,
които (макар и останали незасегнати от болестния
процес) обуславят позитивните (плюс) симптоми
като косвено следствие от болестния процес. Може
да се каже, че подходът на Hughlings Jackson
(1884) е неврологичен, но по-скоро абстрактнотеоретичен и от него не става много ясно дали
негативните симптоми предшестват позитивните
или възникват паралелно с тях. Не е уточнено и
кои конкретни симптоми следва да се разглеждат
като негативни, нито как да бъдат установени те
клинично.
Когато
Emil
Kraepelin
(1896)
обособява
шизофренията (под името dementia praecox),
неговият
подход
също
е
неврологичен
(невробиологичен), но е базиран върху системни
клинични наблюдения и подробни описания на
отделните симптоми. Теоретичните му обобщения
се свеждат до опит да се даде разумно обяснение
на установените факти. Внимателното вникване
в неговата концепция разкрива, че той поставя
акцент върху изходните състояния на заболяването,
имплицитно
идентифицирайки
негативните
симптоми с проявите на деменция. Хипотезата
му е, че в основата на dementia praecox лежи
дегенеративен (деструктивен) процес в мозъчната
кора, предизвикващ редукция на основни психични
функции (внимание, памет, мотивация, воля,
емоции, мислене и реч), която се задълбочава
прогресивно след всеки пореден психотичен
епизод и завършва с апатико-абулична промяна на
личността. Оттук следва, че негативните симптоми
хронологично възникват след позитивните и са
пряко следствие от прогресирането на болестния
процес в мозъчната кора.
По-късно Eugen Bleuler (1911) оспорва
неизбежността на крайния изход в деменция и
предлага названието шизофрения. Той разглежда
негативните симптоми като фундаментални, а
позитивните (психотичните) – като допълнителни,
тъй като болестта може да протича и без тях
(латентна и проста шизофрения). За разлика
от Kraepelin, Bleuler не се занимава с късните
(изходни), а с ранните (начални) негативни
симптоми, които предшестват първия психотичен
епизод. Въпреки че и двамата автори признават
мозъчно-биологичната генеза на дефицитните
(фундаментални) симптоми, концепцията на
Kraepelin логически води до песимистична

прогноза и терапевтичен нихилизъм, докато тази
на Bleuler внася известен оптимизъм относно
прогнозата и възможностите за ефективно лечение
на заболяването. Анализът показва, че Bleuler
прави опит да интегрира невробиологичния
подход на Kraepelin (и неговите многобройни
последователи по света) с психологичния подход
на Pierre Janet, Sigmund Freud и Carl-Gustav Jung,
които по това време са игнорирани от академичната
психиатрия. Той се познава лично със създателя на
психоанализата, чрез своя асистент Jung, когото
преди това е изпратил да слуша лекциите на Janet в
Париж и да изследва експериментално концепцията
на последния за дисоциацията. Според тази
психодинамична концепция, dementia praecox е
екстремна форма на психастения (дефицит на
психична енергия), която предизвиква слабост
на Аза и под влияние на патогенни афективни
преживявания води до формиране на дисоциирани
от съзнанието комплекси от асоциации, обозначени
като несъзнавани фикс-идеи. Макар да не се
осъзнават от болния, те (подобно на хипнотични
внушения) продължават да оказват силно влияние
върху мисленето и поведението му под формата на
психологичен автоматизъм, а при допълнително
отслабване на Аза обсебват съзнанието му под
формата на доминантни (обсесивни и / или налудни)
идеи и халюцинации. Интересът на Bleuler към
психологичните механизми на шизофренията
вероятно се обуславя и от факта, че собствената
му сестра страда от същото заболяване и живее
в ръководената от него университетска болница.
Това му дава възможност ежедневно да получава
информация не само за клиничните прояви, но
и за субективните преживявания на пациентите,
общувайки с тях непринудено и неформално. Ето
защо, макар да не споделя убедеността на Freud
и Jung в етиологичната роля на психологичните
травми и интрапсихичните конфликти в генезата
на шизофренията, той възприема значителна част
от техните психологични идеи. Като биологично
мислещ психиатър Bleuler все пак счита, че
отслабването на Аза е вторично следствие от
първичния шизофренен процес в мозъка и вярва, че
бъдещото развитие на фармакологията ще доведе
до успешно лечение на фундаменталните (т.е.
негативните) симптоми на заболяването, които
според него се дължат на биохимични дисфункции
в мозъка. По отношение на психотичните
(позитивни) симптоми той приема тезата на Jung
(1907), че те са вторичен психологичен резултат от
отслабването на Аза, което позволява нахлуване
в съзнанието на непълноценно изтласкани в
подсъзнанието автономни афективни комплекси
(аналогични на несъзнаваните фикс-идеи на Janet),
които определят съдържанието на налудните
идеи и халюцинации. Bleuler възприема и тезата
на психоанализата, че психотичните симптоми
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са резултат от компромис между изтласканите
афективни комплекси и противопоставящи
им се примитивни защитни механизми на Аза
(психотични защити по Freud). С други думи, според
него, негативните шизофренни симптоми имат
биохимична мозъчна генеза (следователно подлежат
на биологично лечение), докато позитивните
симптоми се дължат на слабост на Аза и включване
на патологични психологични защитни механизми
(следователно подлежат на психологично лечение).
От тази гледна точка следва, че негативните
симптоми са първично (пряко, невробиологично),
а позитивните – вторично (непряко, психологично)
следствие от болестния процес в мозъка. Според
Jung обаче, причинно-следствената връзка е в
обратна посока: психотичните симптоми са пряко
следствие от патогенни психодинамични механизми
(психотравмени преживявания, интрапсихични
конфликти), които могат да предизвикат биохимични
нарушения в мозъка, обуславящи появата на
дефицитни симптоми и завършващи в състояние на
афективна деменция (dementia praecox). Може да
се каже, че той се опитва да примири концепцията
на Bleuler за шизофренията с тази на Kraepelin за
dementia praecox, но отстоявайки оригиналността
на своя психодинамичен подход.
По-радикална психодинамична концепция
обосновава Josef Berze (1914), който не споделя
желанието на Bleuler и Jung да прокарат мост между
невробиологичното и психологичното направление
в психиатрията и пледира за изцяло психологична
интерпретация, включваща не само позитивната,
но и негативната шизофренна симптоматика. Той
вижда базисното нарушение при шизофрения в
отслабения тонус (хипотония) на съзнанието, който
се дължи на различни биологични, психологични
и / или социални патогенни фактори и води
до слабост на Аза. Berze извежда и двата вида
симптоми от този базисен дефицит в съзнателните
функции и предлага заболяването да се нарича
хипофрения (психична хипофункция). С други
думи, фактически той идентифицира механизмите
на самото заболяване с тези на дефицитната
(негативна) симптоматика.
По същото време, от гледна точка на своята
философски обоснована феноменология, Karl
Jaspers (1913) разделя психиатричните симптоми
на такива, които се наблюдават обективно (сред
тях повечето са негативни) и такива, които се
преживяват субективно и за тях можем да съдим
единствено по вербалния отчет на пациентите
(сред тях повечето са позитивни), без да се
занимават с механизмите, които ги пораждат.
Доколкото представителите на това направление
в психиатрията фокусират вниманието си върху
субективните преживявания на пациентите, на
практика те се занимават главно с психотичните
(позитивни) симптоми на шизофренията.
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Точно в обратна посока се фокусира
вниманието на представителите на бихевиоризма
(Watson, 1925; Skinner, 1938), които не се занимават
със субективните преживявания на болните, защото
ги считат за недостоверни, а само с външните
(обективни) поведенчески прояви, разглеждайки
мозъка като черна кутия. Те сравнително добре
описват поведението и реакциите на пациенти с
негативни и позитивни шизофренни симптоми, но
без да вникват в механизмите, които ги обуславят.
Макар бихевиоризмът да се базира върху
Павловското учение за условните рефлекси (Pavlov,
1927), самият Иван Павлов не се задоволява
само да регистрира поведенческите реакции и
условнорефлекторната дейност на шизофренно
болните, а се стреми да вникне в мозъчните
механизми на заболяването. Той предлага
неврофизиологично обяснение, според което
шизофренията се дължи на вродена или придобита
слабост на коровите клетки (хронично хипнотично
състояние на мозъчната кора), водеща до фазова
реактивност и лесно преминаване на възбудния
процес в предпазна инхибиция (задпределно
потискане), респективно до отпадане на коровия
контрол върху подкоровите (базални и лимбични)
структури и тяхната вторична дезинхибиция (бунт
на подкорието). Павлов счита, че предпазната
инхибиция на кората обуславя дефицитните
(негативни) симптоми, докато дезинхибицията
на подкорието е в основата на психотичната
продукция (позитивната симптоматика). Макар
да е принципно сходна с неврологичната теория
на Hughlings Jackson (1884), хипотезата на
Павлов не е абстрактно-теоретична, а се базира
на дългогодишни клинични наблюдения на
шизофренно болни и експериментални изследвания
върху хора и животни, проведени от многоброен
екип изследователи и клиницисти. Тази емпирично
обоснована неврофизиологична хипотеза логично
води до заключението, че негативните симптоми
са първична и фундаментална проява на болестния
процес в мозъка, докато позитивните са вторично
следствие от него и се обуславят от функционална
(преходна) възбуда в мозъчни структури, които не
са пряко засегнати от болестта.
Особено
интересна
и
оригинална
е
генетично-неврологичната
концепция
на
Paul Meehl (1962), според която генотипът
на заболяването се проявява клинично с три
алтернативни или комбиниращи се помежду си
фенотипа: неврологичен (шизотаксия), личностово
разстройство
с
негативна
симптоматика
(шизотипия) и психотичен фенотип с позитивни
симптоми (шизофрения). Авторът разглежда и
трите фенотипа като плейотропна експресия на
генетично обусловен дефект в провеждането и
селекцията на импулсите в синаптичните връзки
между невроните, обозначен като хипокризия
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(затруднено разграничаване между релевантна
и ирелевантна информация). Трите клинични
фенотипа хипотетично се дължат на допълнителни
протективни и потенциращи генетични и/или
средови влияния. Meehl условно обозначава
основния генотип на заболяването като шизоген,
но не отрича възможните потенциращи или
протективни влияния на други гени. В по-късните
си работи той заменя понятието шизофренен мозък
с шизотаксичен мозък и обосновава шизотаксията
като базисен фенотип, проявяващ се с меки
неврологични признаци и когнитивни дефицити,
а шизотипията и шизофренията разглежда като
психиатрични
фенотипове,
проявяващи
се
съответно с негативни и/или позитивни симптоми.
Според концепцията му, от трите фенотипа на
шизогена само при шизофренията е налице
психотична продукция, която се разглежда като
резултат от декомпенсация на шизотаксията и
шизотипията при наличие на допълнителни
патогенни фактори. Meehl (1991) счита, че
описаните от Bleuler разкъсани асоциативни
връзки между отделните психични функции
(обозначени като дисоциация от Janet и като схизис
от самия Bleuler) са пряко психично следствие от
хипокризията в шизотаксичния мозък, обуславяща
не само шизотаксията, но и шизотипията и
шизофренията. Следователно (подобно на Bleuler)
и той разглежда негативните симптоми като
фундаментални и първични прояви на болестния
процес в мозъка, а позитивните – като прояви на
вторична и преходна декомпенсация на този процес
под влияние на допълнителни патогенни фактори.
Новото, което внася е генетичната обусловеност
на негативните симптоми и разглеждането
на психотичния фенотип като резултат от
декомпенсация на болестния процес в мозъка. От
подобна конструкция логически се извежда, че
генотипът на шизофренията може да бъде разкрит
много по-успешно чрез негативните отколкото
чрез позитивните симптоми на заболяването.
Именно тази възможност е разработена
по-детайлно от директора на Института по
психиатрична
генетика
към
Харвардския
университет Ming Tsuang (2000), който обосновава
необходимостта от реформулиране на съвременната
концепция за шизофренията в нео-Блойлеров
стил, с пренасяне на акцента от позитивните към
негативните симптоми, с оглед разкриване на
генетичните основи на заболяването. Според него,
негативните симптоми са присъщи не само на
шизотипията и шизофренията, но и на шизотаксията,
поради което се срещат около 10 пъти по-често сред
носителите на шизофренния генотип, отколкото са
представителите на психотичния фенотип. Освен
че са по-близо до мозъчния субстрат (хипокризията
на синаптичните връзки между невроните),
негативните симптоми се установяват не само при

клинично проявените шизофренни психози, но и
при близки роднини на болните, които са носители
на същия генотип, но проявен под формата на
шизотаксия и шизотипия (разглеждани от Bleuler
като латентна шизофрения).
Твърде сходна е и концепцията на
А.В. Снежневский (1968) за nosos et pathos
schizophreniae, според която шизофренно болните
с клинично проявена психоза се разглеждат като
nosos, а техните апсихотични роднини с личностова
патология и /или дискретни негативни симптоми –
като pathos, с презумпцията, че са носители на един
и същ генотип, проявен в различни фенотипове. И в
тази концепция негативните симптоми са присъщи
както за nosos, така и за pathos, докато позитивните
симптоми разграничават nosos от pathos. Важно е да
се отбележи, че опитите за вникване в генетичните
и патогенетичните механизми на шизофренните
симптоми водят и до теоретични обобщения за
принципите на симптомообразуването въобще
в психиатрията. А.В. Снежневский (1972)
разглежда психиатричните симптоми в два
континуума (респективно негативен и позитивен)
от задълбочаващи се психични дефицити и
обогатяваща се продуктивна симптоматика. В
едната си крайност всеки от двата континуума
граничи с вариациите на нормата, а в другата – със
съответната неврологична дефицитна (дементна) и
възбудна (епилептична) симптоматика.
Без да се задълбочават в теоретични
анализи, по-прагматично насочени изследователи
(Strauss, Carpenter & Bartko, 1974) подготвят
операционализирани критерии за компютъризирано
диагностициране на заболяването и за тази цел
предлагат да бъдат разграничени клинично два
вида симптоми: негативни (отразяващи дефицит
на нормална функция) и позитивни (отразяващи
засилване на нормална функция или поява на нова
функция, липсваща в нормата).
По-късно Timothy Crow (1980) допуска,
че двата типа симптоми се различават не само
клинично, но и по мозъчно-биологичните си
механизми. Това му дава основание да постулира
съществуването на два типа шизофрения:
тип I, според него, се проявява с позитивни
(продуктивни) симптоми, обуславя се от нарушения
в невротрансмисията и се повлиява благоприятно
от антипсихотична фармакотерапия, докато тип II
се проявява с негативни (дефицитни) симптоми,
обуславя се от дискретни органично-мозъчни
нарушения и не се повлиява благоприятно от
антипсихотична фармакотерапия. Клиничната
практика обаче показва, че въпросните два типа
на заболяването е трудно да бъдат обособени
практически, тъй като в повечето случаи негативни
и позитивни симптоми се наблюдават едновременно
(синхронно) или в различни етапи от развитието
на заболяването (диахронно) при едни и същи
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пациенти. Затова Nancy Andreasen (1982) предлага
друга хипотеза, която отчита реалните клинични
факти и се опитва да им даде по-адекватно
обяснение. Тя приема, че двата типа симптоми се
дължат на един и същи болестен процес в мозъка,
но имат различни патогенетични механизми и при
различните пациенти съотношението между тези
механизми е различно, поради което се стига до
крайни варианти с противоположни клинични
прояви, формиращи съответно негативен и
позитивен субтип на заболяването. В хипотезата й
обаче не се взима отношение нито към конкретната
патогенеза на двата типа симптоми, нито към
причината за тяхното съчетаване при по-голямата
част от пациентите в реалната клинична практика.
Вниманието на авторката е насочено предимно към
практическото идентифициране, разграничаване и
количествено измерване на отделните симптоми
при конкретните пациенти. Тя разработва и
апробира две оценъчни скали (SANS и SAPS),
съответно за негативни и позитивни симптоми.
Те обаче се оказват прекалено трудоемки и затова
Kay, Fiszbein & Opler (1987) създават по-кратка
интегрирана скала за оценка на позитивни и
негативни симптоми (PANSS), която понастоящем
се използва за измерване на терапевтичния
ефект в почти всички клинични изпитвания на
нови антипсихотици. Трябва да отбележим, че
оценъчните скали намират широко практическо
приложение, но сами по себе си не допринасят за
вникване в невробиологичните и психологичните
механизми на двата типа шизофренни симптоми.
Основният проблем при негативните
симптоми е, че едни и същи клинични феномени
могат да имат различни и дори противоположни
невробиологични и психологични механизми,
поради което тяхното значение за диагнозата и
терапията може да бъде много различно. Вече
стана дума за разликите в механизмите на ранните
(предпсихотични) и късните (постпсихотични)
дефицитни симптоми според невробиологичните
концепции на Bleuler и Kraepelin, както и за
диаметрално противоположната им психологична
концепция на Berze, всяка от които предполага
и съвсем различни терапевтични подходи. В
съвършено друга насока е психосоциалната теория
на John Wing (1978), според която в основата
на шизофрения лежи генетична непоносимост
към понижена и / или повишена психосоциална
стимулация, водеща съответно до негативни и
/ или позитивни шизофренни симптоми. Ето
защо, психосоциалната изолация (включваща и
продължителните хоспитализации) се разглежда
като основна причина за появата на негативна
симптоматика. Оттук се извежда, че липсващата
психосоциална стимулация би могла да бъде
компенсирана с помощта на целенасочени
психосоциални интервенции. Радикално различна е
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когнитивната концепция, разработена от създателя
на
когнитивно-поведенческата
психотерапия
Aaron Beck (2009), според която негативните
шизофренни симптоми се дължат на психична
слабост и бързо изчерпване, предизвикващо
психологични защити под формата на апатия
и социално оттегляне, чиято цел е да се пести
психична енергия. По такъв начин се обосновава,
че механизмите на въпросните симптоми са
психологични и би следвало да се повлияват
от мотивираща поведението психотерапия. От
концепцията следва, че психотичната продукция е
пряк резултат от болестния процес в мозъка, докато
негативните симптоми са проява на психологични
защитни механизми. За отбелязване е, че авторът
въобще не си дава труд да коментира очевидното
противоречие с концепциите на Kraepelin и Bleuler,
както и с безбройните публикации, подкрепящи
хипотезата за невробиологични основи на
негативната шизофренна симптоматика.
Но
независимо
от
разработваните
психологични и психосоциални подходи, мозъчнобиологичните не губят своята актуалност и
продължават да се детайлизират. Например
Daniel Weinberger (1987) разкрива структурни и
функционални дефицити в челната кора (обозначени
като хипофронталност), а на невромедиаторно
ниво допуска наличието на предпсихотична
хиподопаминергия в мезокортикалната система на
мозъка, откъдето прави извод, че стимулирането на
допаминовата невротрансмисия там би довело до
лечебно повлияване на негативните симптоми при
шизофрения. Още по-фундаментален е подходът
на глутаматергичната хипотеза за шизофренията.
Според
един
от
нейните
привърженици
Stephen Stahl (2007), в основата и на двата типа
шизофренни симптоми лежи дефицит в NMDAглутаматергичната невротрансмисия, който на
нивото на Д1-рецепторите в мезокортикалната
система се проявява с агонизъм и е функционално
равностоен на хиподопаминергия там, затова
обуславя възникването на негативни симптоми. В
мезолимбичната система обаче, той се проявява
с антагонизъм на нивото на Д2-рецепторите и е
функционално равностоен на хипердопаминергия
там, поради което обуславя възникването на
позитивни симптоми. Изводът е, че терапевтично
повлияване както на негативните, така и на
позитивните симптоми може да постигнато
чрез стимулиране на NMDA-глутаматергичната
невротрансмисия.
Други изследователи (Buchanan et al, 1990)
прилагат клинико-невропсихологичен подход и
успяват да обособят субгрупа от шизофренно болни
с дефицитен синдром (включващ идиопатични
негативни симптоми и когнитивни дефицити),
които се отличават с резистентност към обичайната
антипсихотична терапия. Допуска се, че при тях
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заболяването протича по-злокачествено, поради
наличие на дискретни психоорганични нарушения
в мозъка. От друга страна обаче, в литературата
се тиражират очаквания, че негативната
симптоматика при такива пациенти може да бъде
терапевтично повлияна от нов клас медикаменти
(когнитивни стимулатори), каквито понастоящем
се разработват за лечение на деменции.
Аналогични очаквания са налице и по отношение
на медикаменти, разработвани за лечение на
множествена склероза.
Заслужава да се подчертае, че в последните
няколко години изследванията върху негативните
шизофренни симптоми и техните механизми рязко се
интензифицират. С натрупването на клиничен опит
все повече се осъзнават ограничените възможности
на антипсихотичната терапия трайно да потиска
развитието на заболяването. Междувременно
става все по-очевидно, че именно негативната
симптоматика е първична и пряка проява на
болестния процес в мозъка, докато позитивните
симптоми са вторично и косвено следствие от него.
Поради тази причина вече се оформя консенсус,
че е необходимо целенасочено да се търсят нови
медикаментозни и други лечебни подходи, с които
да се спре развитието на шизофренния процес, а
неговата базисна (негативна) симптоматика да се
повлиява много по-успешно. За постигането на
въпросната цел са ангажирани значителен брой
изследователи и институции, макар засега да
няма постигнати реални терапевтични резултати,
независимо от вложените огромни средства,
човешка енергия и време. Може да се каже, че на
настоящия етап усилията са насочени предимно към
практическо идентифициране на отделни негативни
симптоми и задълбочено изследване на техните
невробиологични и психологични механизми.
Целта е количествено да бъде измерена степента на
тяхното повлияване от евентуална бъдеща терапия
за да бъде преценена нейната лечебна ефективност.
Обобщение
концепции

на

основните

факти

и

От направения кратък исторически преглед
ясно личи, че по отношение на негативните
шизофренни симптоми са прилагани найразлични изследователски подходи и теоретични
концепции. Различните подходи поставят акцента
върху различни (биологични, психологични и
психосоциални) механизми, но липсва интеграцията
им в единна цялостна концепция. Според едни
автори, негативните (дефицитни) симптоми са
фундаментални, непосредствено свързани с
шизофренния процес в мозъка и предшестват първия
психотичен епизод. Според други, те са следствие
от психотичната продукция и могат да се разглеждат
като вторични по отношение на позитивните

симптоми. А според трета група автори, двата типа
симптоми имат обща генеза и се различават само
по патогенетичните си механизми, следователно
нито едните, нито другите могат да се разглеждат
като първични или вторични. В същото време, дори
когато е налице съгласие относно хронологията
в генезата на позитивната и негативната
симптоматика липсва единно становище относно
механизмите на възникване на всяка една от тях.
Например първичните (базисни, фундаментални)
негативни симптоми (които възникват преди
първия психотичен епизод) се обясняват с
генетично обусловен дефект в мозъчните синапси
(хипокризия), лесна изтощаемост на коровите
неврони поради вродена или придобита слабост
(склонност към хипнотична фазова реактивност и
предпазно потискане), атрофични и функционални
нарушения в челната кора (хипофронталност),
дефицит на допаминергична невротрансмисия
на нивото на Д1-рецепторите в мезокортикалната
система на мозъка (хиподопаминергия), дефицит
на глутаматергична невротрансмисия на нивото на
NMDA-рецепторите в мозъка (хипоглутаматергия),
хипотония на съзнанието (хипофрения), слабост на
Аза, психастения, дефицит на психична енергия,
подтиков дефицит, потисната емоционалност и
т.н. Трябва да се изтъкне обаче, че изброените
обяснения не са непременно взаимоизключващи
се. Възможно е те да отразяват различни нива на
невробиологичните и психологичните механизми,
обуславящи базисната (процесна) негативна
симптоматика при шизофрения. Същото се отнася
и за вторичните негативни симптоми, които
хронологично възникват след първия психотичен
епизод и след всеки един от поредните психотични
рецидиви. Една част от обясненията ги свързват
с невромедиаторни взаимодействия по време на
психозата, които водят до загиване на неврони
във важни функционални области на мозъка
с последваща корова атрофия и развитие на
психоорганичен синдром (dementia praecox). Друга
част търсят връзка с включването на физиологични
или психологични защитни механизми срещу
свръхстимулация (поради нарушена селективна
инхибиция на ирелевантна информация) по време на
психозата. А трета част от обясненията са свързани
с последствията от социалната изолация, водещи
до липса на мотивация за социална активност. Тези
обяснения биха могли да отразяват различни нива
на невробиологични и психологични (включително
психосоциални) механизми на последствията
от психотична продукция, които клинично се
проявяват с негативна (дефицитна) симптоматика.
Прави впечатление, че в повече от
100-годишната история на шизофренията и на
нейната процесна негативна симптоматика, все
още остават неизяснени изключително важни
въпроси, отговорите на които биха позволили да
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се хвърли светлина както върху механизмите на
самото заболяване, така и върху възможностите
за терапевтичното им повлияване, което пък
би позволило не само да се спре развитието на
болестния процес в мозъка и да се редуцира
негативната процесна симптоматика, но и да се
предотврати развитието на психотична продукция,
с всички произтичащи от това последствия за
болните, техните близки и обществото като цяло.
Сред тези все още неизяснени въпроси са следните:
 Обратими или необратими са механизмите,
обуславящи негативните симптоми?
 Възможно ли е тези механизми да бъдат да
бъдат повлияни терапевтично?
 Ако е възможно, по какъв начин да стане
това?
 Има ли различия между механизмите на
предпсихотичните и постпсихотичните
негативни симптоми, особено от гледна
точка на тяхната терапия?
 Как
се
съотнасят
помежду
си
невробиологичните,
психологичните
и
психосоциалните
механизми
на
негативните симптоми?
 Как се съотнасят помежду си и как да бъдат
разграничени болестните и защитните
механизми на клинично проявените
негативни симптоми?
 Как различните видове негативни симптоми
се съотнасят с позитивната (психотична)
симптоматика?
Интегриране на данните от литературата
с данни от собствени проучвания
За да се въведе известен ред в
съществуващия фактологичен и концептуален
хаос е необходимо да се систематизират и
синтезират обсъдените дотук разнопосочни факти
и опити за тяхното обяснение. Нашите клинични,
експериментални и теоретични проучвания през
последните 30 години ни позволяват да считаме,
че генетично обусловеният шизофренен процес в
мозъка е налице и се развива субклинично дълги
години преди да се манифестира клинично и да бъде
диагностициран като шизофрения. Първите му
клинични прояви са неврологични (шизотаксия по
Meehl) и засягат ранното детско развитие. Те могат
да бъдат разпознати ретроспективно от съответните
специалисти чрез анализ на домашни видеофилми.
Проспективното проследяване установява, че
след 5-годишна възраст явните нарушения в
координацията на движенията обикновено се
компенсират, но не изчезват безследно, тъй като
могат да бъдат разкрити и в по-късна възраст с
помощта на системно и детайлно неврологично
изследване. Една част от бъдещите шизофренно
болни (т.нар. предшизофренни деца) са с дискретни
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отклонения в личностовото си развитие и социалната
адаптация, които в определен момент могат да
бъдат идентифицирани като негативни симптоми
(шизотипия по Meehl или латентна шизофрения по
Bleuler). Когато въпросната негативна симптоматика
се манифестира в много ранна детска възраст, тя
обикновено се диагностицира като ранен детски
аутизъм или разстройство от аутистичния спектър.
При друга част от предшизофренните деца такава
симптоматика не се установява клинично, макар да е
принципно установима на субклинично ниво. Затова
се създава впечатление, че появата на продромални
позитивни симптоми, последвани от разгръщането
на психотичен епизод са първите клинични прояви
на шизофренния процес, които предшестват
клиничното манифестиране на негативната
симптоматика и нейното прогресиране към трайна
апатико-абулична промяна на личността. Според
нас, именно такова протичане на болестния процес е
дало основание на Kraepelin да създаде концепцията
си за dementia praecox. Но още от Bleuler е известно,
че възникването на първия психотичен епизод в
повечето случаи става на фона на вече налични
(фундаментални) негативни симптоми. Нашите
проучвания разкриха, че по правило те се засилват
по време на психозата, но впоследствие отново
се редуцират до предпсихотичното си ниво под
влияние на антипсихотична терапия. Има данни,
че след всеки следващ психотичен рецидив към тях
се добавят и постпсихотични негативни симптоми,
дължащи се на прогресираща невронна смърт, която
не се повлиява от терапията и постепенно води до
развитие на шизофренен дефект (dementia praecox).
Следователно, едно от основните разграничения от
гледна точка на възможностите за терапия е това
между ранни (първични, предпсихотични) и късни
(вторични, постпсихотични) процесни негативни
симптоми при шизофрения. Ако анализът ни е
верен, преди възникването на първия психотичен
епизод нарушенията все още са обратими и могат
да бъдат терапевтично повлияни от адекватно
фармакологично и / или психологично лечение.
Остава да бъде намерено подходящото лечение,
но според нас една такава мисия по принцип е
възможна. Напротив, постпсихотичната невронна
смърт прави лечението обречено на неуспех и
го превръща в мисия невъзможна. В най-добрия
случай, шансовете за успех не са по-големи от
тези при лечението на Алцхаймерова деменция.
Досегашната практика недвусмислено доказва, че
независимо от инвестираните огромни средства
и усилия, резултатите са повече от скромни и
граничат с пълен провал. Оттук може да се изведе,
че е особено важно инвестициите да се пренасочат
към ранно (предпсихотично) разкриване на
заболяването. Именно в тази фаза, едно евентуално
лечение не само би било значително по-успешно,
но и по всяка вероятност би довело до ефективна

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(1)
превенция на бъдещи психотични декомпенсации.
Струва ни се, че ако усилията на изследователите
се фокусират върху една такава задача, лечението
на шизофренията би се издигнало на качествено
ново равнище.
Друго важно разграничение от гледна
точка на евентуална бъдеща терапия е това между
болестните и защитно-компенсаторните механизми
на клинично проявената негативна симптоматика.
Въпреки, че обикновено се поставят под общ
знаменател, въпросните два вида механизми
имат различна терапевтична прогноза. Ясно е, че
предизвиканите от болестния процес структурни
и функционални дефицити могат да бъдат
компенсирани само ако лечението започне навреме,
преди да са настъпили необратими последствия.
От друга страна, защитно-компенсаторните
механизми могат да бъдат успешно потиснати
след отстраняване на причините, които са ги
предизвикали. Доколкото тези причини са
предимно психологични и психосоциални, тяхното
отстраняване по принцип не би представлявало
сериозен проблем.
Истински негативни и псевдонегативни
симптоми при шизофрения
От
гледна
точка
на
терапията
изключително важно е разграничаването между
истински процесните дефицити (пряко свързани
с шизофренния процес в мозъка) и клинично
почти неразграничимите от тях псевдонегативни
симптоми.
Последните
имат
най-различни
механизми, но онова, което ги обединява е липсата
на непосредствена връзка с болестния процес
в мозъка. Ето защо, повечето от тях могат да
бъдат повлияни благоприятно от фармакологична
и психологична терапия. Най-общо казано,
псевдонегативните симптоми всъщност се дължат
на психологични и / или неврофизиологични
последствия от психозата и / или от нейното
лечение. Те включват прояви на психични и / или
психосоциални дефицити, вследствие на:
- психотични симптоми
- социална тревожност и активно социално
оттегляне
- депресивни реакции спрямо болестта и /
или нейните последствия
- странични ефекти от терапията
- стигма, враждебно отношение на околните
- институционализация, социална изолация
психологични
защити
срещу
свръхстимулация – повишен праг на реактивност
- неврофизиологични защити срещу
свръхстимулация – предпазна инхибиция
Най-честата причина за появата на
псевдонегативни
симптоми
са
защитнокомпенсаторни (неврофизиологични и / или

психологични) механизми, насочени срещу
психотичната продукция, които косвено се
повлияват благоприятно от антипсихотичната
терапия. Специално атипичните антипсихотици
повлияват терапевтично и псевдонегативните
симптоми, дължащи се на субективни и обективни
странични ефекти вследствие на предходно
лечение с конвенционални невролептици. Трябва
да уточним, че псевдонегативните симптоми
обикновено се разглеждат като вторично негативни,
но такива според нас са само онези, които имат
непосредствена връзка с шизофренния процес в
мозъка, а не със самата психоза.
Видове дихотомии
симптоми при шизофрения

на

негативните

От гледна точка на възможностите за
успешно повлияване от една бъдеща терапия
клинично разглежданите като негативни симптоми
при шизофрения, според данните от нашите
проучвания, могат да бъдат разграничени в
следните основни дихотомии:
 В зависимост от генезата им: първични
(пряк резултат от болестния процес в
мозъка) и вторични (косвен резултат от
него – структурни промени вследствие на
прекарания психотичен епизод).
 В зависимост от нивото на мозъчните им
механизми: структурни (вследствие на
вътреклетъчни и органични нарушения) и
функционални (вследствие на синаптичноневромедиаторни нарушения и нарушени
взаимовръзки между отделните мозъчни
структури).
 В зависимост от времето на появата им:
предпсихотични (предшестващи първия
психотичен епизод) и постпсихотични
(появяващи се или засилващи се след всеки
пореден психотичен епизод).
 В зависимост от свързаността им с
болестния процес в мозъка: истински
(първични и вторични процесни дефицити) и
псевдонегативни (дължащи се на странични
ефекти от терапията или на психологични
и / или психосоциални последствия от
депресивни, тревожни, халюцинаторни и /
или налудни преживявания).
Считаме, че различните дихотомии внасят
системност в оценката на клиничните феномени,
разглеждани като негативни симптоми при
шизофрения. Вижда се, че в зависимост от избрания
критерий разграничителната линия е между
различни нива и механизми. Отделните дихотомии
позволяват както да бъдат обяснени наблюдаваните
в клиничната практика терапевтични ефекти, така
и да се прогнозират ефектите на евентуални нови
видове лечение в бъдеще. По-конкретно може да се

39

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(1)
каже, че истинските негативни симптоми не биха се
повлияли благоприятно от антипсихотична терапия,
докато псевонегативните биха се подобрили от нея
в значителна степен. От друга страна, при наличие
на структурни нарушения в мозъка не може да се
очаква драматично подобрение от каквато и да било
терапия, докато при наличие само на функционални
нарушения такова подобрение е принципно
възможно, ако се открие адекватен терапевтичен
подход. Принципно възможно е повлияването
и на предпсихотичните негативни симптоми –
стига да се разкрият навреме, преди настъпването
на необратими увреждания, каквито до голяма
степен вече са налице при постпсихотичните
негативни симптоми. И накрая, терапевтичното
повлияване на истинските негативни симптоми
зависи от конкретните им мозъчни механизми,
докато лечението на псевдонегативните симптоми
зависи от първопричината за възникването им.
Например, невролептичният паркинсонов синдром
би се влошил от антипсихотична терапия, но
би се подобрил от включване на коректори или
редуциране на невролептичната доза. Депресивните
състояния биха се влошили от някои невролептици,
докато включването на антидепресанти би довело
до тяхното подобрение. Активното социално
оттегляне (продуктивен аутизъм по Minkowski,
1927), дължащо се на свръхангажираност с
интензивна психотична продукция (включително
при онейроидни състояния), налудна мотивация
и / или императивни вербални халюцинации,
може успешно да бъде преодоляно с помощта на
подходяща антипсихотична терапия и по принцип
има добра прогноза, за разлика от терапевтичната
резистентност и сравнително лошата прогноза на
пасивното социално оттегляне (празен аутизъм
по Minkowski, 1927), дължащо се на истинска
(процесна) негативна симптоматика.
Перспективи за бъдещо лечение на
негативните симптоми при шизофрения
`
Както отбелязахме, досегашните опити за
лечение на истинската негативна симптоматика
при шизофрения като цяло са неуспешни.
Направеният анализ ни позволява да посочим някои
от основните причини за този неуспех. Накратко, те
са следните:
 Зад привидно сходни клинични прояви се
крият различни механизми, предполагащи
различни терапевтични подходи.
 Част от клинично проявените негативни
симптоми се повлияват от антипсихотична
терапия и / или от психотерапия, но друга
част почти не се повлияват и понякога дори
се влошават.
 При оценката на терапевтичния ефект
се смесват негативни с псевдонегативни
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симптоми, макар механизмите им да са
напълно различни.
 От теоретична гледна точка може да
се очаква терапевтично повлияване на
допаминергичен
и
глутаматергичен
дефицит, но не и на структурни (атрофични
и дегенеративни) изменения в мозъка.
 Разкриването
на
механизмите
на
конкретните клинични прояви изисква те
да се оценяват в динамика, тъй като чрез
еднократно изследване това е невъзможно.
За да се постигнат по-добри резултати при
клиничните изпитвания на нови медикаменти за
лечение на негативна симптоматика, би следвало
да се имат предвид следните особености:
 Антипсихотичната
терапия
повлиява
благоприятно
псевдонегативните
симптоми, които пряко или косвено се
дължат на психозата и / или на защитни
механизми срещу нея.
 Част от псевдонегативните симптоми,
които се дължат на психологични и
/ или психосоциални последствия от
шизофренния процес, или на защитни
механизми срещу него, могат да се
повлияват благоприятно от психотерапия.
 Поради различните механизми, които
ги обуславят, клинично проявените
негативни симптоми следва да бъдат ясно
разграничавани, с оглед избор на найадекватна терапия.
 Може да се очаква, че една и съща терапия
би имала различен ефект в зависимост от
конкретните механизми на симптомите.
 Оценката на терапевтичния ефект изисква
обективно да се измери повлияването на подълбоки невробиологични и психологични
механизми, за което е необходимо да
се разработят съответни субклинични
(инструментални) методични подходи.
Заключение
Клинично проявените негативни симптоми
при шизофрения не са хомогенна група, а в основата
им лежат различни мозъчни, психологични и
психосоциални механизми, както предшестващи,
така и последващи първия психотичен епизод. Част
от дефицитните симптоми са псевдонегативни, тъй
като за разлика от истинските те не са свързани
с шизофренния процес, а с други мозъчни,
психологични и психосоциални механизми, които
са принципно обратими. Ако се открият методи
за повлияване на шизофренния процес в мозъка,
наред с подобрението на предпсихотичните
негативни симптоми може да се очаква и превенция
на психотичната му декомпенсация. За да бъдат
ефективни тези методи, те трябва да бъдат насочени
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към функционалните механизми на процеса, които
(за разлика от структурните) се очаква да бъдат
обратими. Оценката на терапевтичния ефект

следва да се базира и на субклинични (обективни и
количествено измерими) методи и подходи.
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Самотност и суицидалност сред лица с психози и лица със
зависимости
Александър Масурски
Център за психично здраве – Пловдив
Въпреки че чувството за самотност става обект на изследване едва през последните десетилетия,
налице са множество доказателства за сериозното му въздействие върху живота на индивида,
включително повишаване на суицидния риск. Представено е изследване, проведено със 189 лица, разделени
в четири групи: контролна, алкохолно зависими, хероиново зависими и болни от параноидна шизофрения.
Изследването цели да измери нивата на декларирана самотност и наличието на евентуално влияние върху
суицидните нагласи и поведение сред индивидите. Най-ниски нива на самотност са измерени при лицата
от контролната група, а най-високи при тези с параноидна шизофрения. И двете групи на зависими се
разполагат в междинния интервал, като измерените различия с другите две групи са статистически
значими. При алкохолно зависимите се индикира най-висок риск от планиране и предприемане на суицидно
поведение, като следствие от преживяванията за самотност. Предишните суицидни опити, от своя
страна, водят до повишаване на нивата на преживявана самотност. В останалите групи не се установява
наличието на връзка между чувството за самотност и декларираните суицидни нагласи.
Българско списание за психиатрия. 2017:2(1):42 – 53
Ключови думи: самотност, суицидалност, психоза, зависимост.

Loneliness and suicidality in persons with psychosis and persons with
addiction
Alexander Masurski
Mental Health Center – Plovdiv
Although feeling of loneliness became subject of research barely in recent decades, there is ample evidence
of the serious impact on lives of individuals, including raising suicide risk. We present a study conducted with
189 individuals, divided into four groups: control, alcohol addicts, heroin addicts, and patients with paranoid
schizophrenia. The study aims to measure levels of declared loneliness and the existence of possible impact on
suicide attitudes and suicide behavior. Controls declared lowest levels of loneliness, while schizophrenics – the
highest; individuals with addictions are in the intermediate level, the diﬀerence is statistically significant. People
with alcohol dependence are in higher risk of planning and having a suicidal behavior as a consequence of
experienced loneliness. However, previous suicide attempts also lead to increase in levels of loneliness. We did not
establish correlation between subjectively declared feeling of loneliness and suicide attitudes.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(1) :42 – 53
Key words: loneliness, suicidality, psychosis, addiction.

Преживяванията за самота могат да
бъдат особено инвалидизиращи не само при
лицата с наличие на психични или поведенчески
разстройства, но и при тези от общата популация.
Това са едни от основните причини за намаляването
на качеството на живот и неудовлетвореност на
съвременния човек. И макар да живеем в ерата на
технологиите, когато контактът между индивидите
е по-улеснен отвсякога, парадоксално, все повече от
тях декларират, че се чувстват самотни и неразбрани.
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При повечето хора преживяванията за самотност са
относително редки. Често наблюдаваме динамика
във взаимоотношенията и контактите на индивида,
при което взаимоотношенията с едни лица
намаляват, а с други се подобряват. От обратната
страна обаче, се намират лицата, при които е налице
хронично чувство за самота и отхвърленост, като по
различни данни, между 15 и 32% (Al Khatib, 2012 2;
Dill & Anderson, 1999 16; Masi et al., 2011 36; Perlman
& Peplau, 1998 42) от населението изпитват самота в
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даден момент. И въпреки че през вековете темата за
самотата е получила своето внимание, предимно от
страна на философите, психологическото разбиране
за този феномен е повърхностно, а изследванията и
познанията в областта – малко.
И независимо че изследванията на
конструкта самотност датират от едва втората
половина на ХХ в., налице са множество
дефиниции, които акцентирайки върху различни
аспекти на феномена, се опитват да го обхванат
в неговата цялост. Ранните психологически
търсения, предимно на теоретици, свързани с
психоаналитичната парадигма – като Sullivan и
Weiss, определят самотността като емоционален
дистрес когато нуждите от интимност и приятелство
не са задоволени (по Cacioppo & Hawkley, 2009 9; по
Peplau & Perlman, 1982 41; по Rook, 2000 45). Техните
тези се опират на теорията за привързаността
на Bowlby, като според тях става въпрос за
задоволяване на универсална човешка потребност.
Придържайки се към теорията за привързаността,
Rook определя самотността като емоционален
дистрес, когато индивидът се чувства отхвърлен,
неразбран и изпитва липса на приемливи партньори
за извършване на определени дейности и създаващи
възможности за интимност (по Dill & Anderson,
1999 16; Rook, 2000 45). В подкрепа на теорията за
привързаността са резултатите от изследване на
Bogaerts et al., 2006 6, според които е налице връзка
между привързаността към родителите и тази към
връстници. В същия стил, сравнявайки стиловете
на привързаност с нивата на самотност, Deniz и
кол. (2005) откриват положителна корелационна
връзка между самотността и свръхангажирания,
страхуващия се и отхвърлящия стил, докато
сигурният стил осигурява по-ниски нива на
самотност.
Бихевиористите разглеждат самотността
според наличните социални умения. Според тях
наличието на такива умения е основно за развитието
и поддържането на социални взаимоотношения,
като самотността е реакция на липсата на социално
значимо подкрепление. Когнитивната перспектива
дефинира самотността, вземайки под внимание
възприятията на индивида, когнитивната му
оценка, неговите предпочитания, очаквания и
желания. Peplau & Perlman (1982; 1998) представят
своя модел на несъответствието, според който
самотността е количествено или качествено
несъответствие между желаното и актуално ниво
на социални контакти и връзки, и загуба на чувство
за принадлежност. Впечатление в тази дефиниция
правят три пункта: самотата се асоциира с някакъв
вид дефицит; самотата е субективен опит на
индивида, различен от социалната изолация;
субективният опит на самотния индивид се
асоциира с неприятни преживявания и дистрес.
Според модела на несъответствието важен е не

толкова количественият, колкото качественият
контакт между индивидите. В същия стил, Ernst
& Cacioppo, 1999 17 говорят за самотността като за
комплекс от чувства, обхващащ реакциите спрямо
незадоволяване на интимни и социални нужди.
Така, за когнитивистите не е толкова важно човек
да е фактически сам, а да изпитва дискомфорт
от липсата на определена желана връзка или да
възприема като незадоволителни сегашните си
интеракции и контакти.
Според екзистенциалните психолози,
самотността е неизбежен човешки опит,
независимо колко болезнено се преживява той
от индивида. Според еволюционните психолози
самотността е филогенетично придобит опит, който
не е уникален за човека, а е характерен и за други
видове. В тази перспектива гладът и физическата
болка се разглеждат като механизми, подобряващи
сплотяването на общността (Cacioppo et al., 2015 7;
Hawkley & Cacioppo, 2010 26).
Няколко типа разделение на самотността
са придобили популярност през годините. Още в
края на ХVIIIв. Zimmermann разделя самотата на
позитивна и негативна (по de Jong Gierveld et al.,
2006 15). Първата се отъждествява с доброволно
усамотяване и служи на по-висши цели; втората
предполага нежелана липса на връзки. В ранната
психоанализа също се говори за два типа самота:
липса на обичан друг и липса на някого, в когото да
се огледа индивида (нарцистична самота). ФромРайхман разграничава културално обусловена и
патологична (истинска) самота.
Най-популярното остава набелязаното от
Weiss деление на самотността на емоционална и
социална (по Rook, 2000 45; по Salimi & Bozorgpour,
2012 46). Емоционалната самота се асоциира с
липсата на интимност спрямо обект на привързаност
като романтичен или брачен партньор, родители
или деца. Социалната самота се свързва с липсващи
или незадоволителни социални връзки.
Според някои автори (Chan et al., 2015 11;
Chang et al., 2010 12; Mushtaq et al., 2014 38; Peplau
& Perlman, 1982 41) преживяванията за самотност
и безнадежност могат да бъдат особено тежки,
което може да доведе до животозастрашаващи
последствия, развитие на зависимост към
психоактивни вещества (ПАВ), суицид, развитие
или задълбочаване на физическо или психическо
заболяване. Според много автори (напр. Cacioppo et
al., 2009 8; Chan et al., 2015 11; Hawkley & Cacioppo,
2003 25) самотата може да спомогне за влошаване на
физическото здраве и поява на кардиоваскуларни
проблеми, високо артериално налягане, диабет,
затлъстяване, нарушаване на ритъма сънбодрост, до наличието на психосексуални
дисфункции, да понижи имунитета, и дори да
промени в трансмисията и регулацията на гените
и повишаване на риска от смъртност. Други
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автори смятат, че самотата, сама по себе си, не
е достатъчна за влошаване на здравословното
състояние на индивида. Stek et al., 2005 50 измерват
ниски нива на влияние на самотност и депресия
върху здравословното състояние на индивида. Едва
при тяхното съчетаване се увеличава вероятността
за летален изход. След проведен метаанализ HoltLunstad et al., 2015 27 смятат, че нивата на смъртност
при индивиди, които живеят сами се увеличават с
около 1/3.
Hawkley & Cacioppo, 2003 25 предлагат
няколко механизма относно това как се
повишава риска от заболяване, улесняване на
предприемането на суицид и смъртност. Според
първия механизъм самотата влияе индиректно
върху вероятността за прием на ПАВ (Cacioppo
et al., 2009 8; Perlman & Peplau, 1998 42; Peplau &
Perlman, 1982 41), неспазване на диети и назначения,
понижаване на инициативността при нужда да
се потърси специалист, извършване на по-малко
физически упражнения. Вторият механизъм се
свързва с влиянието на изпитвания стрес. Според
него самотните хора се справят значително
по-трудно с влиянието на различни стресови
фактори, затруднява се функционирането на
оста хипоталамус-хипофиза-надбъбречна жлеза
(НРА), отделят се по-големи количества кортизол
и се увеличава уязвимостта от психосоматични
заболявания. Hawkley & Cacioppo, 2003 25
откриват по-големи затруднения при справяне
със стресови събития на самотните лица, както и
предприемането на стратегии, които в по-малка
степен включват помощ от други лица. Третият
механизъм се свързва с по-слаби защитни и
имунни процеси сред самотните лица. Sündermann,
201252 и Sündermann et al., 201453 предлагат още
един механизъм, който води до влошаване на
функционирането на индивида. Основно място
в техния модел имат проявите на тревожност и
депресия. Според авторите, интеракциите с други
хора поддържат чувство за принадлежност и
свързаност, докато незадоволяването на нуждите от
общуване и социална подкрепа могат да доведат до
развитие на тревожни и депресивни преживявания.
Оттук, преживяванията за отхвърленост водят
до мисловни изкривявания, които в някои случаи
могат да доведат до предприемането на суицидни
опити, като за подобна възможност говорят и други
изследвания (напр. Lasgaard et al., 2011 33).
Възможно е част от декларираните по-горе
затруднения да доведат и до отчаяние или прояви
на агресия и автоагресия. Dill & Anderson, 1999 16
предлагат три механизма в това отношение. Според
първия липсата на интерперсонални връзки може
да доведе до отслабване на процесите по потискане
на агресивни и автоагресивни импулси. Възможно
е появата на негативни емоции да доведе до
деклариране на агресивни и суицидни тенденции.
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В същия аспект, възможна е и появата на суицидни
мисли. Според някои изследвания (Cacioppo et
al., 2009 8; Swami et al., 2007 54) преживяването на
самота и рискът от суицид са позитивно свързани.
Ernst & Cacioppo, 1999 17 смятат, че проблемните
или прекратени взаимоотношения са сред найчестите причини за предприемане на суицид. От
друга страна, Stickley et al., 2014 51 не откриват повисоки нива на агресия и автоагресия сред самотни
лица в тиййнейджърска възраст.
Не можем, а и не би следвало да
отъждествяваме суицидния риск само и единствено
с преживяванията за самотност. Тези преживявания
са
концептуално
свързани
с
множество
други феномени и конструкти от когнитивен,
емоционален, поведенчески, социален, биологичен
и т.н. характер. В този смисъл използването на
помощни конструкти като чувство за привързаност
и принадлежност, интерперсонални контакти или
затруднения в тях, социално оттегляне, социална
изолация и отхвърляне, социални мрежи и т.н., могат
да бъдат полезни при получаването на допълнителна
информация относно преживяванията за самотност
и връзката им със суицидния риск. Следва да
отбележим, че концептуалната рамка на нарушеното
чувство за принадлежност, отхвърленост, изпитвана
самотност и връзката им със суицидните мисли или
поведение все още не са съвсем изяснени (Lasgaard
et al., 2011 33).
Обикновено чувството за самотност често
се предлага като фактор, оказващ значително
влияние за появата на суицидни идеации и
предприемането на суицидно поведение (Chang et
al., 2010 12; Garnefski et al., 1992 20; King & Merchant,
2008 31; Roberts et al., 1998 44; Schinka et al., 201247).
Липсата на семейна, социална и емоционална
подкрепа обикновено улеснява появата на
суицидни идеации (Gvion & Apter, 2012 22; King &
Merchant, 2008 31; Ribeiro & Joiner, 200943). В този
смисъл, наличието на брачен или интимен партньор
(особено при наличие на добра комуникация и
добри взаимоотношения) и по-големият брой деца
значително намаляват риска от предприемане на
суициден опит (Joiner et al., 200628; Kalemi et al.,
201530). В същия стил, наличието на психичен
дискомфорт (емоционална болка) и трудности
при общуването могат да доведат до изолация
от страна на другите или оттегляне от страна на
индивида, откъдето да се засили чувството за
самотност и наличието на суицидни идеации.
Обратно, наблюдаваното сплотяване по време
на национални трагедии и специални събития
(спортни, музикални и др. събития) повишават
чувството за принадлежност, което води до осезаем
спад в броя на самоубийствата (Joiner et al., 200628).
Възможно е това да се дължи на увеличаване на
социалните контакти, изпитване на позитивни
емоции или чувство за подкрепа при изпитване на
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негативни емоции, идентификация с по-значими
групи, повишаване на чувството за ефективност.
Интерперсоналната
теория
за
самоубийството стъпва на този контекст, като
освен желание и способности за осъществяване
на суицид, добавя като основни фактори чувството
на индивида, че е в тежест на другите (нарушения в чувството за собствена ефективност)
и / или наличието на нарушения в чувството за
принадлежност (Gvion & Apter, 2012 22; Joiner &
Silva, 2012 29; Lasgaard et al., 2011 33; Ribeiro & Joiner,
2009 43). Интерперсоналната теория разглежда
загубата на принадлежност не само под формата на
преживявания за самотност, но добавяйки и чувство
за безпомощност, депресивност, емоционална
болка и тъга. Според тази теория загубата на
принадлежност се преживява толкова болезнено
от индивида, че може да доведе до решение за
извършване на суицид, като подобряването на
свързаността с другите и намаляване на чувството
за тежест предлагат добри шансове за редуциране
на суицидните идеации и поведение. Изследвайки
популация на възрастни индивиди, извършили
суициден опит, van Orden et al., 2015 57 нарушената
принадлежност като основен рискове фактор.
Според авторите поддържането на нарушено
чувство за принадлежност и преживявания за
самотност са основен рисков фактор за извършване
на нов суициден опит.
Опитвайки се да установят възможни
рискови суицидни фактори в периода на
юношеството, Lasgaard et al., 2011 33 измерват
нивата на самотност, депресивност и суицидни
идеации. Проследявайки факторите в лонгитюден
аспект, авторите установяват, че депресивните
симптоми водят до по-явно изразени преживявания
за самотност, като обратната зависимост не е в сила.
Според авторите самотността, сама по себе си, не е
предиктор на суицидни идеации, а се превръща в
такъв едва в комбинация с изявата на депресивни
симптоми, като причините за предприемане на
суицид са по-често интра-, а не интерперсонални.
В този смисъл, изследвайки младежка популация
Muula et al., 2007 39 установяват самотността
като протективен фактор. В проведеното от тях
изследване, юношите декларират по-високи нива
на самотност и по-рядко съобщават за наличието
на суицидни идеации. Възможно е тези резултати
да се дължат на културални особености.
От друга страна, като основни фактори за
предприемане на суицидно поведение сред юноши
King & Merchant, 2008 31 смятат отхвърлянето или
неприемането от страна на връстници. Schinka et
al., 2012 47 откриват пряко влияние на самотността
върху суицидните идеации и поведение сред
юноши. Авторите декларират и по-голяма изолация
сред лицата, опитали суицид, отколкото сред тези
със суицидни идеации, но без суицидно поведение.

Chang et al., 2010 12 намират самотността и
наличието на неблагоприятни житейски събития
като основни фактори за появата на безнадеждност
и суицидно поведение. Някои автори (напр. Mushtaq
et al., 2014 38; Wenz, 1977 58) смятат, че самотността
се явява процес, при който има цикличност, чийто
пик съвпада с този на самоубийствата през зимата
и пролетта, откъдето са на мнение, че между двете
явления съществува взаимозависимост.
Оставяйки настрана общата популация,
лицата с психични разстройства са в значително
по-голям риск от отхвърляне от страна на
обществото и преживяване на самотност. Това
особено често рефлектира в задълбочаване на
дисфункциите, породени от болестта и влошаване
на функционирането на болния. Въпреки че
самотата е един от най-често срещаните проблеми
сред лицата с психични разстройства, проявите й
сред такива популации са слабо изследвани. Много
автори (напр. Anderson & Arnoult, 1985 4; Dill &
Anderson, 1999 16; Ernst & Cacioppo, 1999 17; Peplau
& Perlman, 1982 41; Sündermann et al., 2014 53) са на
мнение, че самотността корелира положително с
някои психични разстройства, сред които голям
депресивен епизод, емоционално нестабилна
личност и шизофрения.
Morgan и кол. (2011) представят изследване,
според което ¼ от лицата с психози декларират, че
се чувстват самотни. По-обепокоителното е, че 2/3
съобщават за наличието на сериозни трудности
при поддържане на взаимоотношения с други
лица. И въпреки че широтата на социалните мрежи
не може да бъде приета като достатъчно добър
прогностичен белег за социално функциониране на
индивида, те се основават върху близост и честота
на социалните интеракции, включвайки значими за
болния индивиди и връзки (по Anderson et al., 2015 3;
Palumbo et al., 2015 40). За жалост, социалните мрежи
на индивидите с психози, независимо от широтата
им преди развитието на заболяването, обикновено
са по-малки, ограничени до лица от роднински или
съседски кръг (Cechnicki et al., 200810; Evert et al.,
2003 19; Giacco et al., 2012 21; Hamilton et al., 198923;
Lim & Gleeson, 2014 35; Palumbo et al., 2015 40;
Sündermann, 2012 52; Sündermann et al, 2014 53; Thorup
et al., 2006 56). Нещо повече, много изследвания
акцентират върху липсата на подкрепа (Beels,
1981 5) и на близки и доверени лица в мрежите на
болните (Evert et al., 2003 19; Harley et al., 2012 24;
Morgan et al., 2011). Изключително обезпокоителни
са данните от изследване на Sündermann et al.,
201453, според което дори и след първи психотичен
епизод у много от лицата липсва необходимата
социална подкрепа.
Суицидността сред лицата с психози (и
с психична патология въобще) е значително повисока, отколкото в общата популация (Gvion &
Apter, 2012 22; Joiner & Silva, 2012 29; Shioda et al.,
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2016 48). Morgan и кол. (2011) съобщават, че около
1 на всеки 10 интервюирани споделя за суицидни
мисли по време на интервюто, 2/3 съобщават
за наличие на суицидни мисли на някакъв етап
от живота си; половината от лицата в същото
изследване споделят, че са предприемали поне един
суициден опит през живота си. King & Merchant,
2008 31 говорят за повишен риск от предприемане
на суицид до шест месеца след хоспитализация
в психиатрично заведение на юноши, при които
липсва семейна подкрепа. Авторите добавят, че
семейната дисфункция и идеите за самоубийство
се опосредстват от налична психопатология.
Pješčić и др. (2014) смятат, че шизофренните
лица с високи нива на депресивност и суициден
риск декларират и по-високи нива на самотност
и социална изолация спрямо тях, като споделят за
по-слаба фамилна и социална подкрепа. Авторите
смятат, че и обратното твърдение е вярно, лицата
с психози, деклариращи по-високи нива на
самотност, са в по-голяма степен застрашени от
развитие на депресивни симптоми и предприемане
на суицидни опити.
Sündermann et al., 2014 53 измерват значителна положителна корелационна връзка на
самотността с проявите на позитивна симптоматика,
и по-конкретно на параноя и параноидни идеации,
като смятат, че тези симптоми увеличават риска от
предприемане на суициден опит.
Със задоволяването на нуждите от потребност и принадлежност, съвременното общество
предизвиква способностите за адаптация и справяне на индивида. Много често неспособността да се
отговори на тези изисквания резултира в преживявания за самотност и развитие на бунтарско и
рисково поведение, сред които злоупотреба или
зависимост към ПАВ, промискуитетно поведение, анти- и асоциални тенденции, в някои
случаи развитие на склонност към импулсивни
и необмислени действия, и дори автоагресивни
тенденции. Отношението между самотността и
предприемането на рисково поведение, и в частност
употребата на ПАВ е слабо изследвано до момента.
Сред възможните механизми се откроява прием
на ПАВ като маладаптивна стратегия за справяне
със стрес или с негативни емоции, предизвиквани
от незадоволяването на потребността от принадлежност Hawkley & Cacioppo, 2003 25; Stickley et
al., 2014 51, стремеж за различие, търсещо внимание
поведение или търсене на идентичност. Stickley
et al., 2014 51 сравняват тиййнейджъри от руска и
американска популация, като откриват значително
по-голяма склонност за предприемане на рисково
поведение от лицата, деклариращи по-високи
нива на самотност. Авторите откриват по-високи
нива на тютюнопушене, употреба на марихуана и
други ПАВ и рисково сексуално поведение сред
самотните юноши от изследваните популации.
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И въпреки че връзката между самота
и употреба на алкохол предлага нееднозначни
резултати, много автори (Cacioppo et al., 2009 8;
Chan et al., 2015; Mowbray et al., 2014 37) поддържат
тезата, че преживяването на самотност е значима
предпоставка за употреба. Алкохолно зависимите,
деклариращи самотност, са възприемани като
емоционално нестабилни в по-голяма степен,
неспокойни, подозрителни, недисциплинирани,
напрегнати, демонстират в по-голяма степен
емоционална незрялост и са по-импулсивни от
зависимите, които не декларират самотност (по
Evans, 2010 18).
Подобно на лицата с психози, социалните
мрежи при зависимите са с по-малка широта
(Mowbray et al., 2014 37). Освен това, следва да се
отбележи, че голяма част от социалните мрежи
на зависимите се съставлява от лица, с които те
са събрани по формален признак. Освен това, има
мнение на автори (Laudet et al., 2004 34; Siddique et al.,
2012 49; Test et al., 1989 55), че групите на зависимите
са по-малко придирчиви и благоразположени
към приемане на лица, поради което стремежът
към принадлежност са основния фактор, тласкащ
индивидите към употреба на ПАВ.
Съчетанието на самотност и употреба на
вещества значително повишава риска от суицидни
прояви (Conner et al., 1999 14; Evans, 2010 18;
Gvion & Apter, 2012 22). Като основна причина за
предприемане на суицид, хероиново зависимите
например определят живеенето сам, трудности при
поддържане на междуличностни взаимоотношения
и преживяването на самотност (Conner et al.,
200713). При сравнение на опиатно зависими със
и без опити за самоубийство, авторите откриват
по-слабо чувство за принадлежност в първата
група, което идентифицират като основна причина
за предприемане на суицид сред лицата от
популацията. Не се установява влияние на чувството
за принадлежност и самотност върху неумишленото
приемане на свръхдоза. Авторите са на мнение, че
игнорирането и отхвърлянето от другите играят посилна роля по отношение на суицидното поведение,
отколкото самите преживявания за самотност.
Изследвайки причините при алкохолно зависими,
реализирали суицид, Conner et al., 1999 14 откриват
като най-явно изразени фактори живеенето сам
и загубата на партньор през последните месеци
преди суицида.
Изследвайки студентска популация на
употребяващи вещества Lamis et al., 2014 32 измерват
положителна интеркорелация между нивата на
изпитвана самотност, употреба на вещества и
наличните суицидни идеации. Според авторовия
модел нивата на самотност повлияват появата на
суицидни идеации, а като опосредстващ фактор
служи употребата на ПАВ. Същевременно се
предполага, че е възможно ПАВ да играят роля на
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защитен механизъм, който да подобрява справянето
с негативните емоции, в следствие на изпитваната
самота. Именно в този аспект, възможно е
употребата на вещества да играе ролята на фактор,
който да сближава индивида с определени групи
употребяващи лица и по този начин да минимизира
изпитваните негативни емоции.
Цели на изследването
Както вече споменахме, в никакъв случай не
би следвало да възприемаме чувството за самотност
като единствен или уникален преципитиращ
фактор, увеличаващ суицидния риск у индивида. Би
следвало да разглеждаме самотата като възможен
фактор, увеличаващ суицидния риск едва в нейното
взаимодействие с други когнитивни, емоционални
и социални феномени и преживявания. Въпреки
това, смятаме че чувството за самотност оказва сериозно влияние върху появата на суицидни мисли
и планове, както и върху решенията, които хората
взимат за извършване на суицид. Проведеното
изследване има като основна цел да установи
наличието на възможно взаимодействие между
конструкта субективно изпитвано чувство за
самотност и повишаването на риска от извършване
на суицид. За тази цел в изследването залагаме
следните хипотези:
Хипотеза 1:
Нивата на субективно изпитвано чувство
за самотност са по-високи сред популациите с
психични или поведенчески разстройства.
Хипотеза 2:
Субективно изпитваното чувство за
самотност оказва влияние върху суицидното
поведение на индивидите, а именно:
Хипотеза 2.1:
Повишаването на субективно изпитваното
чувство за самотност повишава вероятността за
поява на суицидни идеации.
Хипотеза 2.2:
Повишаването на субективно изпитваното
чувство за самотност повишава вероятността за
поява на суицидни планове.
Хипотеза 2.3:
Повишаването на субективно изпитваното
чувство за самотност повишава вероятността от
предприемане на суицидни опити.
Хипотеза 3:
Предишни суицидни опити увеличават
риска от преживяване на самотност.
Метод на изследването
За измерване на нивата на самотност
е използвана методика RULS (Revised UCLA
Loneliness Scale). Автори на въпросника са Dan

Russell, Letitia Peplau и Carolyn Cutrona. Методиката
измерва субективно изпитваното чувство за
самотност, чувството за свързаност с другите и
заобикалящата социална среда. Състои от 20 айтема,
като от изследваните лица се изисква да оценят
колко често са се чувствали по начина, описан във
всяко от твърденията. Приели сме оценяваният
от изследваните лица период да е последните 3
месеца, като смятаме, че по този начин бихме могли
в известна степен да неутрализираме евентуални
прояви на чувство за самотност като транзиторно
явление у изследваните лица. При лицата от групите
на алкохолно зависимите и шизофренно болните,
които са били хоспитализирани, изискваме да се
оцени периода от последните три месеца преди
хоспитализацията. Въпросникът дава възможност
отговорът на всеки айтем да бъде оценяван според
4-степенна ликертова скала (никога, рядко, понякога,
често). Въпреки че нито едно от представените
разстройства не предполага пряко интелектуален
дефицит, у някои изследвани лица се наблюдава
когнитивен спад, което би затруднило използването
на по-сложни методики. Поради това, краткостта на
въпросника и относително ниските изисквания за
неговото попълване, го правят удобен за прилагане
инструмент дори и при лица с леки когнитивни
дефицити. Получените по въпросника стойности
могат да варират между 20 и 80 точки.
При оценката на суицидния риск е
проведено полу-структурирано интервю. Използвана е формата на Колумбийския въпросник за суициден риск (C-SSRS), като допълнително са задавани
уточняващи въпроси. Поради тази причина, за да се
избегне евентуално повлияване на резултатите от
намесата на експериментатора, са изведени няколко
сумарни категории: наличие на актуални суицидни
идеации (наличие на суицидни идеации през
последните шест месеца от датата на тестиране);
наличие на суицидни идеации на някакъв етап от
живота; наличие на актуални суицидни планове
(наличие на суицидни планове през последните
шест месеца от датата на тестиране); наличие на
суицидни планове на някакъв етап от живота на
индивида; и брой извършени суицидни опити.
Допълнително са използвани и събрани от
медицински източници анамнестични данни за
изследваните лица.
Участници
Тестирани са 189 лица, разпределени в
четири групи: лица с параноидна шизофрения,
лицата с алкохолна зависимост, такива с хероинова
зависимост и контролна група. Групата на лицата с
параноидна шизофрения се състои от 63 души, като
42 от тях са мъже, а 21 – жени. Средната възраст на
изследваните лица е x вш = 42,5г.; вш = 10,3г. Шест
лица са с основно образование, 50 със средно и 7
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с висше. 43 лица са безработни, 16 са с постоянна
заетост, а 4 с временна. 45 лица са несемейни,
10 са женени / омъжени, а 8 са разведени. 3 лица
споделят за наличието на реализиран суицид в
рода. 27 изследвани лица споделят за наличието
на суицидни мисли за минал период от време; 8
лица споделят за наличието на актуални суицидни
мисли. 12 души от тази група са подготвяли планове за самоубийство за минал период от време, а
1 лице споделя за наличието на актуални суицидни
планове. При 8 лица откриваме предишни суицидни опити, като 6 от тях са извършили по един
суициден опит, а 2 лица са предприели по два
суицидни опита. Едно лице от тази група отпада от
изследването поради наличието на несигурни данни
за извършен суициден опит, поради представянето
му като злополука. Лицата от тази група са
тестирани по време на медикаментозна ремисия,
като е използвана кратка версия на PANSS. Според
използваните критерии като постигната ремисия
определяме резултат от 3 или по-малко точки (т.е.
леко изразена абнормност) по отношение на всеки
от следните критерии: Р1 налудности, Р2 понятийна
дезорганизация, Р3 халюцинаторно поведение, N1
притъпен афект, N4 пасивност / апатично социално
отдръпване, N6 липса на спонтанност и поток на
разговор, G5 маниерност и поза, G9 необичайно
мисловно съдържание. Така, максималният
сбор, според критериите които използваме е 24т.
Почти всички изследвани лица изпълняват така
поставените критерии. Едва при 6 от изследваните
лица се наблюдават леки завишения по някои от
скалите, но при демонстриране на резултат не
по-висок от 4т. (т.е. умерено нарушение), като е
съблюдавано общият сбор да не е по-голям от 24т.
В групата на алкохолно зависимите влизат
32 лица. През последния месец тези лица са били
в защитена среда и не са приемали алкохол. 27 от
лицата в тази група са от мъжки пол, а 5 от женски.
Средната възраст на лицата в тази група е x ва =
44,9г., ва = 8,8г. Едно лице е с основно образование,
26 със средно, а 5 с висше. 10 души са безработни,
20 са с постоянна заетост, а 2 са с временна заетост.
9 лица са неженени/неомъжени, 8 са семейни, а
15 са разведени. 1 лице споделя за реализиран
суицид в рода. 14 лица споделят за наличието
на суицидни мисли за минал период от време; 7
споделят за наличието на суицидни идеации през
последната година. 5 лица споделят за наличието
на суицидни планове за минал период от време, а 1
лице за актуални суицидни планове. При 5 лица се
откриват предишни суицидни опити, като 2 от тях
са предприели по два суицидни опита.
В групата на хероиново зависимите влизат
36 лица. Понастоящем всяко от тези лица провежда
метадоново лечение от поне месец. 31 от лицата
са от мъжки пол, а 5 са от женски. Средната им
възраст е x вн = 31,6г., вн = 4,6г. Седем са с основно
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образование, 28 със средно, а 1 с висше. 11 лица са
безработни, 25 са с постоянна заетост. 33 от лицата
са несемейни, а 3 са семейни. Нито едно лице от тази
група не споделя за наличието на реализира суицид
от близък родственик. 8 лица споделят за наличието
на суицидни мисли за минал период, докато 1 лице
споделя за наличието на актуални суицидни мисли.
5 лица говорят за наличието на суицидни планове
за минал период от време, докато 1 лице споделя
актуални суицидни поланове. 3 лица споделят, че
са предприемали суицидни опити, като при 1 лице
откриваме извършени два суицидни опита.
В контролната група са включени 58 лица,
при които няма данни за наличието на психично
заболяване. 16 от тях са от мъжки пол, а 42 от
женски. Средната им възраст е x вк = 32,3г., вк
= 7,2г. Едно лице е с основно образование, 9 със
средно, а 48 с висше. 5 души са безработни, 52
са с постоянна заетост, а 1 с временна. 34 лица
са несемейни, а 20 са женени / омъжени, а 4 са
разведени. 1 лице споделя за наличието на кръвен
родственик, реализирал суицид. Интересното
е, че всички лица в контролната група отричат
наличието на предишни или актуални суицидни
мисли и планове, както и предприемането на
суициден опит. Възможно е това да са истинските,
неманипулирани
или
социално
желателни
отговори. От друга страна, възможно е, въпреки
гарантираната конфиденциалност, изследваните
лица да дават такива отговори, поради наличието
на страх от стигматизация.
Резултати
Обработката
на
събраните
данни
и получените резултати е извършена със
специализирани софтуерни статистически пакети
SPSS v.19.0. и Statgraphics Centurion XVI.II.
За да сравним нивата на субективно
декларираното чувство за самотност за всяка от
групите изследвани лица провеждаме еднофакторен
дисперсионен анализ (One-Way ANOVA). При
проведения анализ откриваме статистически
значими различия (р<0,01) в декларираното чувство
за самотност сред лицата от отделните групи
(фиг. 1). Очаквано, откриваме най-ниски нива на
декларирана самотност сред лицата от контролната
група ( кRULS = 38,9; кRULS = 9,05). Значително
по-високи нива се наблюдават при лицата със
зависимости (

нRULS

= 41,81; нRULS = 10,58) и

алкохол ( аRULS = 42,06; аRULS = 11,22), като между
двете групи не се отбелязват статистически значими
различия. Най-високи са нивата на декларирана
самотност сред лицата с шизофрения (
46,76; шRULS = 10,35).

шRULS

=
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Means and 95,0 Percent LSD Intervals
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Total RULS

47
44
41
38
35
F0

F10.2
F11.2
Diagnosis

F20.0

Фиг. 1 – Субективно декларирани нива на самотност
По отношение на суицидното поведение
не откриваме статистически значими различия
между отделните групи. Наличието на суицидни
мисли към настоящия момент, наличието на
актуални суицидни планове или такива въобще,
както и броят на извършените суицидни опити не
се различават значително сред лицата от отделните
групи. Статистически значими различия откриваме
в наличието на суицидни мисли, като значително
повече лица от групите на алкохолно зависимите
и шизофренно болните декларират наличието на
такива на някакъв етап от живота си. Поради факта,
че лицата от контролната група отричат наличието на
суицидни мисли, планове или опити, те са изключени
от извършения анализ.
За да се определи дали нивата на субективно
изпитваното чувство за самотност оказват влияние
върху наличието на суицидни мисли или планове,
използваме процедура бинарна логистична регресия.
Така, с оглед на получените данни, не успяваме
да проведем анализ при лицата от контролната
група, тъй като всички лица отричат наличието на
суицидни мисли, планове или опити на някакъв етап
от живота си. В групата на алкохолно зависимите
не откриваме статистически значимо влияние на
чувството за самотност върху наличието на актуални
суицидни мисли и на суицидни мисли въобще. За
разлика от тях обаче, чувството за самотност оказва
статистически значимо влияние върху изготвянето
на актуални суицидни планове (р=0,0495) и планове
за самоубийство въобще (р=0,0190), като в първия
случай използвания модел опосредства 43,37% от
връзката, а във втория 16,37%.
В групата на хероиново зависимите също
не откриваме статистически значимо влияние на

субективното чувство за самотност върху наличието
на актуални суицидни мисли или суицидни мисли
въобще. По същия начин, според получените
резултати, самотността не оказва влияние върху
изготвянето на актуални суицидни планове или такива
въобще.
В групата на шизофренно болните също
не откриваме статистически значимо влияние
на субективното чувство за самотност върху
актуалните суицидни мисли или наличието на такива
въобще. Според резултатите, които получаваме,
самотността оказва статистически значимо влияние
върху актуалните към момента суицидни планове
(р=0,0014). Интересно е, че не откриваме влияние
върху изготвените през живота суицидни планове.
Влиянието на субективно изпитваното чувство
за самотност върху предприемането на суицидни
опити е оценено посредством полиномна регресия.
Поради споменатите вече фактори, контролната група
е изключена от по-нататъшния анализ. Получените
резултати не показват наличието на статистически
значимо влияние от страна на чувството за самотност
върху предприетите суицидни опити при никоя от
изследваните групи лица.
Тъй като предполагаме, че в дългосрочен
аспект предприеманите на някакъв етап от живота
суицидни опити могат да окажат влияние върху
преживяванията за самотност, тестираме хипотезата.
Установява се статистически значимо влияние
на предишни суицидни опити върху чувството за
самотност сред лицата от групата на алкохолно
зависимите (р=0,0243). При останалите групи
изследвани лица не се открива значимо влияние.
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Дискусия и заключение
В представеното изследване коментираме
нивата на субективно декларирано чувство за
самотност сред три клинично представени популации
с психични и поведенчески разстройства и връзката
му с евентуални прояви на суицидно поведение.
Очаквано, най-ниски нива на субективно изпитвано
чувство за самотност декларират лицата от контролната
група. Вероятно, като типични представители
на общата популация, тези лица поддържат
стандартни или близки до стандартните социални и
емоционални взаимоотношения, като непопадайки
сред маргинализирани социални групи, те не
търпят допълнителни стигматизационни тенденции,
повишаващи нивата на чувство за отхвърленост, липса
на принадлежност и самотност. В този смисъл, лицата
от контролната група вероятно притежават по-добри
способности за социална адаптация, което значително
понижава преживяванията за самота.
Лицата със зависимости, от своя страна,
декларират значително по-високи нива на самотност
от контролната група (макар и по-ниски от лицата
в групата на шизофренно болните). Индивидите
от тези групи декларират наличието на по-малки
социални мрежи и по-малко на брой доверени хора,
към които могат да се обърнат или от които могат да
получат подкрепа. Възможно е по-слабата подкрепа
да поддържа чувството за изоставеност и самотност.
В същия стил, като по-силно стигматизирани,
вероятно тези лица се чувстват отхвърлени и
социално изолирани в по-голяма степен. Възможно
е да демонстрират в по-голяма степен асоциални и
антисоциални нагласи, което да води до по-трудно
осъществяване на социални и емоционални контакти,
резултиращо в повишено чувство за самота. От друга
страна, лицата със зависимости много по-често
встъпват във взаимоотношения помежду си, като е
възможно по този начин частично да се задоволява
нуждата от принадлежност към определена социална
група и идентификацията с тях, което да резултира в
по-ниско чувство за самотност, отколкото при лицата
с шизофрения. Също така, възможно е групите на
лицата със зависимости да са по-толерантни и помалко придирчиви спрямо приемането на индивиди.
Противно на очакванията, че негативната
симптоматика и емоционално-волевата личностова
промяна биха довели до социално отдръпване и
деклариране на по-ниска нужда от общуване, лицата
с шизофрения декларират най-високи нива на
самотност. Вероятно е тук да открием сходни причини,
като тези при лицата със зависимости: по-малки
социални мрежи, по-явно изразени стигматизация,
маргинализация и социално отхвърляне. В същия
аспект, възможно е проблемите със социалната
изолация да се задълбочават като следствие от
оценяването на индивидите с шизофрения от околните
като агресивни, опасни, странни и неадекватни. В
същото време, протективната роля на практиката по
събиране в социални групи, както при зависимите, не
се наблюдава (или рядко се наблюдава) при лицата
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с шизофрения. Според друго обяснение, възможно е
наличието на негативна симптоматика да нарушава
способностите за социално общуване и да води до
оттегляне на индивида, но да нарушава в по-слаба
степен възприятията му по отношение на себе си като
социално оттеглен.
Както вече споменахме, като основно ограничение на изследването се очертават еднообразните
отговори на изследваните лица от контролната група,
което прави невъзможно оценяването на връзката
между суициден риск и преживявания за самотност
сред психично здрави лица. От една страна, възможно
е да съществува връзка между преживявания за
самотност и суициден риск при тези лица, като
ниските нива на самотност да предполагат и липса на
суицидни мисли, планове или опити. От друга страна,
възможно е отричането на суицидни възможности да
служи като защитен механизъм срещу декларирането
на такава вероятност.
Групата на алкохолно зависимите се очертава
като най-рискова по отношение на чувството за самотност. Както вече отбелязахме, на база получените
резултати, вероятността за пораждане на суицидни
планове вследстие на обостряването на чувството за
самотност е най-явно изразено сред лицата с алкохолна
зависимост. И въпреки че не откриваме повлияване
в появата на суицидни идеации, изграждането на
суицидни планове, а оттам и предприемането на
суицидно поведение е пряко свързано с наличието на
преживявания за самотност. Както видяхме, процентът
на деклариралите суицидни мисли, планове и опити
е по-висок сред лицата с алкохолна зависимост.
Вероятно е това да се дължи освен на декларираната
самотност и на високите нива на тревожност, и на
наличието на сериозна връзка между тях. Както сме
отбелязали и другаде (Масурски, 2016 1), у лицата с
алкохолна зависимост се срещат едни от най-високите
нива на тревожност сред клинична популация, като
между нея и преживяваната самотност се открива
значима корелационна връзка. Това недвусмислено
превръща самотността в актуален суициден фактор,
особено при взаимодействието й с висока социална
тревожност.
Такова
взаимодействие
поставя
индивидите в особено неизгодна ситуация, тъй като
провокира страхово-тревожни преживявания при
социални взаимодействия и чувство за самотност
при липса на социални контакти. От друга страна,
употребява се алкохол с цел намаляване на негативните
емоционални преживявания, което играе ролята на
депресант на ЦНС. В същото време, наличието на
предишни суицидни опити се оказва особено важен
предиктор за повишаване на нивата на самотност. За
жалост, липсва информация дали нивата на самотност
са били по-високи още преди предприемането на
суицидните опити или се повишават впоследствие.
Възможно е тяхното повишение да се дължи на
някои нерядко срещани постсуицидни феномени като
отбягване и стигматизиране на суицидалния индивид,
особено ако е зависим към вещества. Възможно е
наличието на предишен суициден опит да допринася
за активация на описания по-горе механизъм
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чрез опосредстване на фактори от емоционален,
когнитивен и социален аспект.
Според представените резултати, при лицата
с хероинова зависимост не се открива наличие
на връзка между изразеността на чувството за
самотност и суицидния риск. Получените резултати
не представят самотността като важен предиктор при
появата на суицидни мисли, изграждането на суицидни
планове или предприемането на опити. Възможно
е приемането в неформални групи на зависими,
каквито се формират често, да елиминира чувството
за самотност и липса на принадлежност като рисков
фактор. Възможно е дългата употреба на ПАВ да води
до личностова промяна, при която самотността да
не играе важна роля за предприемането на суицидно
поведение. Друга възможност предполага личностова
и социална промяна, при която в по-голяма степен
се нарушава взаимодействието с лицата от социума,
при което към стесняването на социалните мрежи и
ограничаването на взаимодействията се привиква
или провокира активирането на защитни механизми,
което в случая опазва индивида от предприемане на
суицид. В този контекст, би следвало да отбележим и
значително по-малкото на брой декларирани суицидни
мисли, планове и опити сред лицата с хероинова
зависимост.
В групата на шизофренно болните също не
установяваме влияние на самотността като значим
предиктор за появата на суицидни мисли. То се явява
значим предиктор за появата на суицидни планове.
Въпреки че получените резултати са сходни с тези за
групата на алкохолно зависимите, предполагаме че
механизмът на протичане е различен, тъй като при тези
индивиди не можем да говорим за взаимодействие
между нивата на социална тревожност и самотност
(Масурски, 2016 1). Приемаме за по-вероятно
суицидното планиране при лицата с психози да се
асоциира предимно с психотични епизоди, когато

другите отбягват болния, тъй като го намират за
странен или неадекватен, или обратно, болният
отбягва социално общуване поради наличието на
параноидни нагласи и интерпретации. В този смисъл,
предполагаме, че предприемането на суицидно
планиране сред лицата с психози е свързано не само
с преживяванията за самотност, но и позитивната
психотична симптоматика.
Както видяхме, според получените от нас
резултати самотността не се явява значим фактор при
появата на суицидни мисли. Тя обаче се явява значим
предиктор при изграждането на суицидни планове.
Казано по друг начин, вероятно самотността, наедно
с множество други фактори се явява свързващо звено
между обмислянето и извършването на суицидния
акт. Така, чувството за самотност би следвало да
бъде разглеждано като сериозен суициден фактор при
лица, у които се откриват суицидни мисли, тъй като
би могло да се прояви като фасилитатор, улесняващ
вземането на решение за действие и неговото
планиране. Вероятно, чувството за самотност има
много общи компоненти с тревожните и депресивните
преживявания, и докато поне първоначално, при
зараждането или прокрадването на суицидните идеи
не се явява сериозен фактор, то провокираните от
него в последствие когнитивни (идеи за отхвърленост,
ненужност, малоценност и др.), емоционални (тъга,
тревога, гняв и др.) и социални (чувство за социална
изолация, отбягване и т.н.) преживявания значително
улесняват индивида при планиране на суицидния акт.
Поради това, може да се предположи, че механизмите,
по които се достига до поява на суицидно поведение,
са различни при всяка от групите изследвани лица. И
обратно, вероятно ролята на самотността е различна
при всяка от тези групи изследвани лица, като
значимостта и взаимодействията с други фактори
протичат по различен начин при всяка от тях.
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Неврокогнитивни нарушения при зависими на поддържащо
лечение с метадон
Калоян Куков, Далия Пискулийска, Христо Кожухаров, Рая Димитрова, Деян Хрусафов
Медицински университет Варна,МБАЛ “Св.Марина”
Цел. Целта на настоящата статия е да се изследват отношенията между неврокогнитивните
домейни – за внимание, памет, език, екзекутивни функции, отсрочено припомняне и ориентация – спрямо
метадон.
Метод. За поставената цел е използван Montreal cognitive assessment (MoCA), като този тестови
инструмент е „златен стандарт“ в оценката на неврокогитивните дефицити при различни нозологични
единици.
Резултати. Получените данни отхвърлят хипотезата за връзка на метадон с неврокогнитивно
функциониране, но показват значими различия между двете изследвани групи –зависими на поддържаща
терапия с метадон и здрави контроли.
Българско списание за психиатрия. 2017: 2(1):54 – 60
Ключови думи: неврокогниция, зависимост, метадон, поддържащо лечение

Neurocognitive impairments in methadone maintenance patients
Kaloyan.Kukov, Dalia.Piskyuliiska, Hristo Kozhuharov, Raia Dimitrova, Deian Hrusafov

Medical University – Varna, University Hospital “St Marina”
Aim. The aim of the current investigation is to analyze association between various neurocognitive domains
– attention, memory, language, executive function, delayed recall, orientation, and methadone.
Method. Montreal cognitive assessment (MoCA) is used for the purpose of the study, since this instrument
is “gold standard” for detecting neurocognitive impairments in various nosological entities.
Results. The results do not confirm the hypothesis of an association between methadone and neurocognitive
functioning, however they do present significant diﬀerences between the two study groups – methadone maintenance
patients and healthy controls.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(1) :54 – 60
Key words: neurocognition, substance dependence, methadone, maintenance treatment

Въведение
Метадоновата субституция е един от найразпространените начини за лечение на опиоидната
зависимост. Дневният прием на метадон подтиска
симптомите, редуцира релапсите и подтиска
хероин-индицураната еуфория (Tetrault & Fiellin,
2012). Метадоновата субстититуция дава социална
стабилност и подобрява качеството на живот. Поради
дългосрочния характер на лечението с метадон е
важно да се оценят евентуалните странични ефекти
върху когницията, които могат да повлияят върху
подобряването на състоянието, терапевтичната
връзка и ежедневното функциониране.
Има доказателства, че метадоновата
субституция води до забавяне на психомоторната
скорост и до когнитивни нарушения в сравнение със
здрави контроли (Mintzer & Stitzer, 2002; Pirastu et
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al., 2006; Prosser, London, & Galynker, 2009; Specka
et al., 2000) или с абстинентни злоупотребяващи с
опиоиди (Constantinou et al., 2010; Darke, McDonald,
Kaye, & Torok, 2012; Mintzer, Copersino, & Stitzer,
2005; Prosser et al., 2006; Verdejo, Toribio, Orozco,
Puente, & Perez-Garcia, 2005).
Kelley et al. (1978) в две последователни
измервания изследват отдалеченото припомняне,
времето на реакция, работната памет и вниманието.
Дизайнът на изследването включва плацебо, като
дозата метадон е между 20 и 120 ml. Измерването
е правено веднага след приема на метадон и 25
часа след приема. Резултатите са противоречиви.
Baewert et al. (2007) измерват когнитивните
функции с Act and React Test System (ART) 2020.
Изследваните лица са тествани 90 минути след
приема на метадон (пикови нива) и 20 часа след
приема на метадон. Средната доза метадон е 53 ml,
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като дозите варират между 21-80 ml. Според това
проучване, ефектът на метадон върху когнитивното
функциониране е малък. Други автори – Lyvers &
Yakimoﬀ (2003), изследват екзекутивните функции
при метадон с Wisconsin Card Sorting Task (WCST).
Изследването се провежда 90 мин. след приема
на метадон и 24 часа след него, като средната
доза е 67 ml. метадон. Резултатите след 20-тия
час показват повишаване на персеверативните
грешки в сравнение с резултатите към 90мин.
след приема на метадон. Получените резултати
се интерпретират като нарушения на когницията
и възможни абстинентни прояви. По-високите
дози метадон са свързани с понижена когнитивна
функция (Loeber, Kniest, Diehl, Mann, & Croissant,
2008; Rapeli et al., 2007). Други изследвания
показват по-добро изпълнение (Bracken et al., 2012)
или липса на връзка между метадон и когнитивни
функции (Loeber, Kniest, Diehl, Mann, & Croissant,
2008; Rapeli et al., 2007).
Метод
Целта на настоящето поручване е да се
изследват когнитивните домейни внимание, памет,
абстракция, езикови функции и нарушенията в тях при
подържащо лечение на метадон. Поради сложността
на проблема (обем, обхват, многообразие),
изследователските интереси са насочени предимно
към анализ на неврокогнитивните нарушения.
В частност, интересът е насочен към различни
неврокогнитивни домейни като екзекутивни
функции, семантична флуентност, внимание,
памет, ориентация, абстракция. В изследването
се използват наименованията неврокогнитивни
нарушения и когнитивен дефицит, и се приема, че
тези термини могат да се използват като синоними.
Изследванията са проведени в периода от април 2016
год. до ноември 2016 год. Включени са 96 човека,
като в посочения период са изведени 5 човека без
поддържащо лечение с метадон. Изследването е
базирано в рамките на налично неврокогнитивно
нарушение, изразяващо се в засягане на един
или повече невропсихологични домейна, но
без нарушения в ежедневното функциониране.
Изследването е направено веднага след приема на
ежедневната доза метадон.

В-4-Г-5-Д, като правилното изпълнение се оценява
с 1 точка. Следващият айтем е прерисуване на
сложна фигура – куб, като правилното изпълнение
се оценява с една точка. Следващите три айтема са
свързани с прерисуване на часовник с циферблат,
цифри и стрелки, които да сочат 11 ч. и 10 мин.,
като всеки правилно изпълнен елемент се оценява
с една точка – кръг, цифри и стрелки, сочещи
правилен час. Вторият субтест е свързан с
номинативната функция на речта и представлява
назоваване на три животни – лъв, носорог, камила.
Следващият субтест е свързан с фиксиране на
паметови енграми. Този субтест не е включен в
изчисляването на общия бал по скрининга. Състои
се от 5 думи: лице, кадифе, църква маргаритка,
червено. Тези думи се повтарят двукратно, като
изследваното лице е помолено, след като ги чуе,
да ги повтори. Внимание – този субтест включва
няколко айтема – повтаряне на цифри в прав ред,
повтаряне на цифри в обратен ред, ﬁnger tapping бдителност – четат се поредица букви със скорост
буква за секунда и всеки път, когато изследваното
лице чуе буквата А, удря веднъж с ръка. Ако се
каже друга буква, не трябва да се удря с ръка.
Езикови функции – в този субтест се включват три
айтема, два от които са свързани с повторението
на сложна фраза, а третият е свързан с генериране
на думи с буква М за една минута, като те не бива
да са собствени имена и имена на градове. В този
субтест (абстракция) се включват две задачи за
отношенията между две двойки думи – влак и
велосипед, часовник, линия за чертане. Дава се по
1 точка за верен отговор на всяка двойка. За верни
се приемат следните отговори: Влак – велосипед
= превозни средства, средства за придвижване,
пътувате и с двете; часовник – линия за чертане =
измерителни уреди, използват се за измерване. Не
се приемат следните отговори: влак – велосипед =
имат колела; часовник – линия за чертане = имат
цифри. Късно припомняне – задачата включва
припомняне на вече фиксираните при двата опита
паметови енграми, като тук се включва категории и
множествен избор при съответната част от задачата.
Ориентация – този субтест включва назоваването
на датата, месеца, годината, ден от седмицата, града
в който се намира, както и името на болницата.
Оценка по МоСА

Montreal cognitive assessment (MoCA)
Този инструмент се използва за скрининг
на когнитивни увреди, като скор под 26 точки
е показателен за неврокогнитивни нарушения.
Скалата има няколко субтеста. Първият
субтест изследва визуално-пространствени и
екзекутивни функции. Този субтест съдържа 3
айтема. Първият айтем изисква свързване според
последователността на цифра и буква 1-А-2-Б-3-

Принципът на оценка се базира на правилото
всичко или нищо т.е. за всяка коректно изпълнена
задача се дава по една точка. Максималният сбор
точки е 30, като бал под 26 се оценява като наличие
на когнитивно нарушение. Като се има предвид,
че все още е неясно дали публикуваните данни
за оценка под 26 са данни за налична когнитивна
увреда, Waldron-Perrine & Axelrod (2012 г.) се
опитват да
определят оптималното ниво на
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МоСА в сравнение с други невропсихологични
батерии (включително MMSE). В проучването са
включени 185 ветерани (95% мъже), насочени от
техните лекари. MоCA демонстрира адекватна
чувствителност и специфичност в предсказване
на когнитивно увреждане в сравнение с всички
невропсихологични тестове. Въпреки това, оптималната оценка за откриване на увреждане е със
стойност по-малко от или равно на 20, която е
значително по-ниска от публикуваните данни
до момента с оценка от 26 точки. За настоящето
изследване се приема, че бал под 26 точки е
индикатор за когнитивно нарушение.
Надеждност и валидност на Montreal
cognitive assessment и връзка с други скринингови
тестове
Nasreddine (2005) провежда изследване
за валидиране на МоCA в общността и според
резултатите, 94 пациенти отговарят на клиничните
критерии за MCI, 93 са с леки симптоми на болестта
на Алцхаймер и 90 са здрави възрастни (контроли).
МоСА и MMSE се прилагат на всички
участници. Използвайки скор под 26 и прибавяне
на една точка при образование под 12 години,
чувствителността на MMSE е 18% при откриване на
леко когнитивно нарушение, докато MOCA открива
90% от случаите с леко когнитивно нарушение
Nasreddine (2005). В групата с лека степен на болест
на Алцхаймер чувствителността е 78% за MMSE и
100% за МоСА (Nasreddine, 2005), докато за двата
инструмента специфичността е съответно 100% за
MMSE и 87% за МоСА. MоCA поставя по-голям
акцент върху задачите за фронтални екзекутивни
функции и внимание отколкото MMSE, което
го прави по-чувствителен при откриване на
когнитивно нарушение (Smith, 2007).
Разликите между групите (леко когнитивно
нарушение, болест на Алцхаймер и здрави възрастни)
са много по-силно изразени при използване на
MоCA отколкото при MMSE. Средната оценка на
участниците с леко когнитивно нарушение попада в
рамките на нормалното за MMSE, но е в абнормния
диапазон на MоCA (Nasreddine, 2005). По-голямата
част от участниците с леко когнитивно нарушение
и някои леки форми на Алцхаймер имат резултат по
MMSE в нормални граници. Въпреки това, малко
участници с леко когнитивно нарушение и никой
от групата с болест на Алцхаймер са с резултат в
границите на нормата по MоCA (Nasreddine, 2005).
Седемдесет и три процента от участниците с леко
когнитивно нарушение попадат в границите на
абнормното по MоCA и в нормалните граници по
MMSE (Nasreddine, 2005).
В подобно проучване на Smith (2007),
МоСА е проспективно валидиран при пациенти
с паметови оплаквания в Обединеното кралство,
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в извадка от 26 пациенти. МоСА има отлична
чувствителност – по-добра от тази на MMSE при
идентифициране на леко когнитивно нарушение
и деменция, но специфичността е само 50%.
Въпреки това, резултатите от това изследване
не могат да бъдат генерализирани за по-голяма
извадка от населението, тъй като при деменция
паметовите нарушения са по-често срещани.
Други ограничения на изследването са: малък брой
участници и кратък период на проследяване – 6
месеца. В едно скорошно проучване Larner (2012)
оценява на МоСА в сравнение с MMSE. Използвани
са стандартни клинични диагностични критерии
(DSM-IV) за диагностициране на деменция и леко
когнитивно нарушение. МоСА е по-чувствителен
от MMSE – 97% срещу 65% съответно, но е помалко специфичен, 60% срещу 89% (Larner,
2012). MоCA има по-добра диагностична точност
отколкото MMSE с площ под кривата на 0.91 срещу
0.83 (Larner, 2012).
Използването на МоСА за откриване на
когнитивна дисфункция изисква да се получи
информация от близките (Waldron-Perrine &
Axelrod, 2012).
В проучване на Trzepacz. (2014), в което
са взели участие 219 контроли, 299 лица с леко
когнитивно нарушение и 100 лица с болест на
Алцхаймер се откриват под 24 точки по MMSE във
фазата на леко когнитивно нарушение, а при MoCA
– 17-19 точки, като МоСА е по-чувствителен към
деменция.
Предимствата на МоСА пред MMSE са,
че при МоСА има повече думи при паметовите
субтестове и по-дълго отсрочено припомняне в
сравнение с MMSE. В МоСА има повече субтестове
(за екзекутивни функции, абстракция, внимание,
езикови функции и назоваване) в сравнение с
MMSE, което го прави по-труден за изпълнение
и по-чувствителен към леки неврокогнитивни
увреждания (Julayanont, 2012). Към момента
липсват данни за оценка на когнитивни функции
с MoCA при лица със зависимост на поддържащо
лечение с метадон.
Резултати
За статистическа обработка на данните
е използван SPSS – 18, като статистическите
процедури са корелационен анализ, факторен
анализ, дискриминантен анализ, анализ на
надеждността и специфичността.
В изследването са включени 75 човека на
подържащо лечение с метадон и 75 контроли.
В изследването са включени мъже и жени на
подържащо лечение с метадон на възраст от 18
години до 49 години. Мъжете на подържащо
лечение с метадон са 51 (68.0%) а жените са 24
(32.0%). По отношение ниво на образование са
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включени: без образование 5 (6.7%), с основно
образование 15 (20.0%), със средно образование 50
(66.7%) и с висше образование 5 (6.7%). В групата
на пациентите на подържащо лечение с метадон
средната употреба на наркотици е 12 години, а
средно групата получава 63.4 ml. метадон.
Коефициенти
на
вътрешна
консистентност (Алфа на Кронбах) за скалите
на MоCA
И за двете групи айтеми 2 и 4 са затруднили
най-много изследваните лица, докато айтеми 1, 3 и 5
са изпълнени почти без грешки. При изчисляването
на коефициента на консистентност се получава
негативна ковариация, която от своя страна води
до отрицателни „алфи”. Почти всички изследвани
лица и в двете групи са посочвали верни отговори
и не е възможно да се изчисли ковариация между
айтемите (т.е. няма достатъчно дисперсия в
отговорите, която да образува ковариационните
матрици при изчисляване на коефициентите на
консистентност.)
Дискриминантен анализ на
Montreal cognitive assessment (МоСА)

теста

Общият коефициент Wilks’ Lambda се
определя като: [Wilks’ Lambda = 0.779] и [Sig =
0.000 < 0.05], от което следва, че се установява
статистически значима дискриминантна способност. Вероятността за участниците да не са от
групата на зависимите и да не попаднат в тази група
при анализа е 62.1%. Докато вероятността да не са
от групата на зависимите, но да попаднат в тази
група е 37.9%. При изследване на сензитивността
и специфичността тестът показва сензитивност
0.89, а специфичността е 1-0.89 (или 0.294),
което се доближава до данните, получени в други
изследвания.
Тест-ретест коефициенти
Тест-ретест коефициентите представляват
корелации между резултатите по скали от първото
и второто изследване. Може да се приеме, че тези
корелации са надеждни, тъй като изпълняват
няколко важни изисквания от психометричната
практика (Kline, 2013). Първо, разстоянието между
двете тествания (20 дни) не е нито твърде дълго, за да
се случат събития, които да променят измерваните
умения (т.нар. history eﬀects), нито твърде късо,
за да се регистрират ефекти на практиката (т.е.
използване на уменията по решаване на задачите
при първото тестване веднага след това при
второто тестване). Второ, следвани са едни и същи
инструкции на администрация, а двамата оценители
са преминали предварително обучение за начина на

оценяване на задачите от батерията тестове. Трето,
извадките и при двете тествания са на база една и
съща популация.
Субтестовете на МоСА показват много
добри коефициенти, а общият бал е с отличен
резултат над 0,90. Като се има предвид, че батерията
от тестове не изисква дълга администрация, както
и поради факта, че администрациите са проведени
в разстояние на 20 дни, се очакват високи (над
0,90) коефициенти (Crocker & Algina, 1983). Прави
впечатление, че коефициентите за клиничната
група за всички тестове от батерията са по-високи
от тези на контролната група. Това е защото
тестовете са предназначени за оценяване на лица
с невропсихологични нарушения. При такива лица
се измерват предполагаемо стабилни латентни
състояния, докато при лицата от контролната група,
поради липсата на такива състояния, отговорите
на лицата се дължат на индивидуални различия.
Разнообразните индивидуални различия при
лицата на контролната група правят тестовете помалко консистентни и следователно тест-ретест
коефициентите са по-ниски от тези на лицата в
контролната група. На последно място трябва да
се отбележи, че всички коефициенти са значими.
Което означава, че се очаква те да са стабилни в
популацията, а не просто резултат от грешки на
измерването или индивидуални фактори като стил
и време на администрация.
Субтестовете в МоСА са с отрицателна
асиметрия, което означава, че резултатите се
струпват в дясната „опашка” на разпределението.
Освен това, средните стойности са близо до
максимумите. Като се има предвид, че това е
контролна група, тези резултати са очаквани –
представянето на изследваните лица е много
добро. Клетките в черно показват, че стойност не
може да бъде изчислена, защото разпределението
е константно. Например за Наименуване – всички
изследвани лица имат максималния брой точки – 3.
Въпреки това средните стойности не се
различават съществено от тези на контролната
група. Изброяването на разликите между
стойностите в таблиците е ненужно, защото поради
малките извадки, на база на които те са изчислени,
разликите могат да се дължат и на случайни грешки
от състава на извадката.
С цел да се проверят разликите за всички
скали от приложената батерия невропсихологични
тестове, направена е поредица t-тестове за независими извадки, за да се установи дали има разлики
между резултатите на лицата при първото и второто
тестване. Не се откриват такива.
Коефициентите
за
надеждност
на
съответствието между оценителите са изчислени
с интраклас (intraclass) корелационни процедури
(single measures – ICC) (Shrout & Fleiss, 1979). При
този вид корелации се приема, че всяко изследвано
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лице принадлежи на една и съща популация и се
оценява от двама или повече оценители, избрани
на случаен принцип. Интерклас корелациите са
за предпочитане пред Пиърсъновите корелации
при оценкана съответствието в оценките, защото
отчитат разликите между оценителите. При
Пиърсъновите корелации е налице стандардизиране
(т.е. дисперсията е разделена на стандартните
отклонения) и се посочва само дали има монотонно
растяща или намаляваща връзка между оценките
на оценителите. При тях не се взема предвид, че
оценителите могат да са различни, а се сравняват
само стандартизираните точки.
Всички тестове в батерията невропсихологични тестове се нуждаят от компетентен
администратор, за да бъдат проведени акуратно.
Следователно, важно е да се отчетат възможните
разлики между оценителите, защото колкото
и добре да са подготвени те, и колкото и добре
да следват протоколите за администрация, ние
говорим за различни хора и опасността от грешка
на измерването, свързаяна с техните индивидуални
различия, е винаги налице. Подобно на коефициента
за вътрешна консистентност (Алфа на Кронбах)
стойности над 0,80 се смятат за достатъчно високи
за практическа употреба, а стойности над 0,90 – за
вземане на важни решения на база на резултатите.
Надеждността на съответствието между
оценителите за клиничната група е 0,936 за МоСА.
Като цяло обаче коефициентите са над желаната
граница от 0,8. Ниските коефициенти за айтемите
не са особено важни, тъй като тези айтеми участват
в по-големи и надеждни скали (Късно Припомняне
в MoCA). Като цяло, по-ниските коефициенти за
контролната група могат да се обяснят по същия
начин, както за по-ниските тест-ретест коефициенти
за контролната група. Тестовете от батерията са
предназначени за измерване на невропсихологични
нарушения, но при контролната група такива няма
и затова индивидуалните различия в изследваните
лица създават по-голяма дисперсия в отговорите,
но тестовете не могат да обяснят значим дял от тази
дисперсия.
Факторен анализ
Валидизирането на МоСА в португалска
популация при хора с леко когнитивно нарушение
показва, че при факторен анализ се наблюдават два
фактора – единият е памет и включва памет, език
и ориентация, вторият е внимание / екзекутивни
процеси и включва внимание, екзекутивни функции
и визуално-пространствени функции (Duro, 2010).
При изследване на 830 участници в
португалска популация, след конфирматорен
факторен анализ, авторите откриват шест фактора,
отговарящи на домейните на тест (Freitas, 2012).
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При изследване на 92 пациенти с леко
когнитивно нарушение и 92 контроли се откриват
четири фактора, потвърждаващи 55.6% вариациите:
(1) визуално-пространствени и екзекутивни функции; (2) памет; (3) внимание; (4) език (Vogel, 2015).
В специализираната литература липсват
данни за факторен анализ при пациенти на
поддържащо лечение с метадон.
Данни от факторен анализ за групата на
здравите в България показват, че:
В първия фактор влизат памет – първи
опит, памет – втори опит и припомняне;
Във втория фактор влизат език, абстракция
и внимание;
В третия фактор влизат внимание и
визуално-пространствени функции.
Данни от факторен анализ за групата
на хората на поддържащо лечение с метадон в
България показват, че:
В първия фактор памет – първи и втори
опит, език и внимание;
Във втория фактор влизат език, визуалнопространствени и екзекутивни функции, ориентация, внимание и абстракция;
В третия фактор влизат припомняне и
внимание;
В четвъртия фактор влизат назоваване и
абстракция.
Данни от корелационен анализ
Линейният коефициент на корелация
показва посоката и силата на линейната
статистическа асоциация между променливите,
за които е пресметнат. Статистическата значимост на изследваните резултати (ефекти) се вижда
по стойността на оцененото ниво на значимост p.
Стойността на p се интерпретира като вероятност за
грешка при отхвърляне на хипотезата за нулев ефект
(грешка от първи род). Колкото е по малко p, толкова
по-сигурно е отхвърлянето на нулевата хипотеза
и съответно – приемане на предположението, че
наблюдаваният ефект е статистически значим.
Нулевите хипотези се отхвърлят обикновено при
p<0.05 (<5%). При стойности близки до праговата
се казва, че ефектът е маргинално значим.
При корелационните анализи се наблюдава
връзка между количеството метадон и възрастта
(r=0.413; p=0.000). Не се наблюдава връзка между
количеството метадон и образование, възраст и
пол. Не се наблюдава връзка между количеството
метадон и неврокогнитивните домейни –
визуално-пространствени и екзкеутивни функции,
назоваване, памет – първи и втори опит, внимание,
обобщение, припомняне, ориентация.
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Наблюдава се връзка между образование
и фиксиране на паметови енграми – първи опит
(r=0.344; p=0.000), фиксиране на паметови енграми
– втори опит (r=0.229; p=0.005) и обобщение
(r=0.260; p=0.002).
Данни от дисперсионен анализ
Дисперсионният анализ (или ANOVA)
е метод, използван в статистиката за проверка
на хипотези за равенство между повече от две
средни величини. Чрез тази проверка на хипотези
може да се прецени доколко влиянието на даден
фактор-причина или на група фактори-причини е
статистически значимо.
При
направеното
изследване
се
наблюдава значимо различие между групите
(t(59.34=3.81, p<0.01), като контролната група
има по-висок резултат по отношение на визуалнопространствени и екзкеутивни фунции (M=4.24
и SD=0.83) от лицата на поддържащо лечение с
метадон (M=3.51 и SD=0.96). Наблюдава се значимо
различие между групите ( t(73.47=3.12, p<0.01),
като контролната група има по-висок резултат по
отношение на внимание (M=5.72 и SD=0.70) от
лицата на поддържащо лечение с метадон (M=5.17
и SD=1.01). Наблюдава се значимо различие между
групите по отношение на абстракция ( t(91.49=7.03,
p<0.01) – контролната група има по-висок резултат
(M=1.82 и SD=0.38) от лицата на поддържащо
лечение с метадон (M=1.05 и SD=0.71).
Сравнение на когнитивните домейни на
ниво общ бал

стойност на МоСА е добър предиктор за диференциране на неврокогнитивни нарушения. В съответствие с литературните данни, собствените изследвания показват, че МоСА е подходящ за оценка
на неврокогниция при поддържащо лечение с
метадон. Важността на оценката на неврокогниция
е от основно значение за придържане към лечение,
критичността към състоянието и релапсите.
Данните от настоящето изследване показват
липса на връзка между метадон и неврокогнитивните
домейни. Такава връзка се наблюдава между
образованието и неврокогнитивните домейни
при пациенти на поддържащо лечение с метадон.
Колкото по-висока степен на образование имат
лицата на поддържащо лечение с метадон, толкова
по-добро неврокогнитивно функциониране имат.
От сравнителните статистически процедури
се наблюдава значимо различие между групите
по отношение на визуално-пространствените и
екзекутивни функции, внимание, абстракция. Има
вероятност това да се дължи на латентни фактори,
като повишена тревожност или депресивност,
но за потвърждение на тази хипотеза е нужно да
се направят допълнителни анализи. Настоящето
изследване е първото изследване на зависими
на поддържащо лечение с метадон в България и
свързаните с него неврокогнитивни нарушения.
Изследването издига обосновано предположение,
че метадон вероятно може да оказва влияние върху
неврокогницията в зависимост от времето на
прием на поддържащата доза. Нашето проучване
показва, че в рамките на 20 минути след приема се
наблюдава дефицит.
Заключение

Лицата на поддържащо лечение с метадон
са със силно значимо (t(74.49) = 6.29, p<0.00) пониски стойности по отношение на общия бал на
МоСА (М=21.0, SD=2.70) от контролната лица
(М=26.93, SD=1.85).
Дискусия
По отношение на МоСА при зависими
на поддържащо лечение, нашето проучване
установява, че неврокогнитивният скрининг
показва отлични психометрични параметри при
изследваната група. Добрата дискриминативна

Данните от настоящето изследване за
пръв път изследват връзките между метадон и
неврокогнитивни домейни. Изследването показва
липса на директна връзка между количеството
метадон и неврокогницията. Получените данни
от изследването потвърждават влиянието на
системното образование върху когницията.
Образованието като независим фактор влияе
върху функционирането и способността да бъде
компенсаторен фактор независимо от приема на
метадон.
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Агресивност при новопостъпили пациенти І. Разлики между мъже
и жени с шизофрения
Тодор Толев, Владимир Трънов, Мария Николова, Пенка Грозева, Донка Терзиева, Калинка Дребова,
† Антония Терзиева, Илина Топчева, Ваня Георгиева, Тодорка Бацева, Радка Патричева
Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – Раднево
В проучване при 967 пациенти (541 мъже и 426 жени) с параноидна шизофрения по критерии на
DSM-IV, хоспитализирани за пореден епизод, установихме, в сравнение с мъжете с шизофрения, че при

новопостъпващи жени налице са значимо по-тежки симптоми на възбуда-враждебност по PANSS при
постъпване и значимо по-тежки агресивни прояви през първата седмица на хоспитализацията. Налице
бяха значими корелациии на проявите на агресия с параметри на боледуване и с клинични симптоми по
PANSS, като насоките на тези корелации при жени спрямо мъже с шизофрения се оказаха различни. В
контекста на данни от сходни изследвания приехме,че агресивността в началото на хоспитализацията
при жените с шизофрения е не само значимо по-изразена, но има съществени и многопосочни различия
по отношение на факторите, асоциирани с генезата на агресивното поведение при шизофрения. Тези
фактори не се изчерпват само с локални средови въздействия, а вероятно са свързани и с междуполови
различия от фундаментален общобиологичен порядък.
Българско списание за психиатрия. 2017: 2(1):61 – 72
Ключови думи: агресивност, разлики по пол, клинични симптоми, шизофрения

Violence in newly admitted patients I. Role of gender in schizophrenia
Todor Tolev, Vladimir Tranov, Maria Nikolova, Penka Grozeva, Donka Terzieva, Kalinka Drebova,
† Antonia Terzieva, Ilina Topcheva, Vania Georgieva, Todorka Batseva, Radka Patricheva
State psychiatric hospital Dr Georgi Kissiov – Radnevo
A study of 967 inpatients (541 males and 426 females) with paranoid schizophrenia according to DSM-IV
criteria hospitalized for a consecutive psychotic episode presented evidence that female patients, compared to male
patients, indicated higher scores on excitement-hostility symptoms on PANSS and more severe aggressive behavior
in the first week of hospitalization. Significant correlations were found between violence and illness dimensions,
and PANSS – factors, and these correlations proved to be in diﬀerent directions in female and male patients. In the
context of data from similar investigations, we considered violence on the onset of hospitalization in female patients
as not only heavier than in male patients, but in many directions basically diﬀerent in regard to factors associated
with violent behavior in schizophrenia. These factors are beyond influence of local in-hospital environment, but are
possibly connected with basic, gender related biological diﬀerences.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(1) :61 – 72
Key words: violence, gender diﬀerences, clinical symptoms, schizophrenia

Агресивността при шизофрения продължава
да е обект на множество изследвания въпреки
обилните данни в тази насока през последните
десетилетия. Промените в организацията на
психиатричните
служби,
достиженията
на
психиатричната терапевтика и нови открития в
невроналния субстрат на агресивното поведение са
стимул за трайния интерес към темата.
Въпреки често нееднозначните резултати
(както Witt et al., 2013 39 отбелязват – „ данните
относно агресивния риск при шизофрения са
контрастни”), все пак има съгласие в поредица
области.
Fazel et al., 2009 20 приемат, че шизофрения,

както и другите психози, е асоциирана с агресивно
поведение, а Walsh, Buchanan et Fahy 2002 38,
добавят че асоциацията на шизофрения с агресивен
риск е извън съмнение.
Според Eronen et al., 1998 19 , шизофренните
лица са значимо по-склонни към агресия, но не
толкова, колкото злоупотребяващите с вещества
и с личностови разстройства. Същото становище
споделя и Angermeyer, 2000 5 – че агресивността при
шизофрения, в сравнение с тази при злоупотреба
с вещества и при личностови разстройства,
е относително по-слаба и липсват данни за
увеличаването и през последните десетилетия.
Поначало, според Arboleda-Flórez, 1998 8,
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сравнително малка част от шизофренните пациенти
са ангажирани в агресивно поведение. Fottrell,
1980 21 отбелязва, че сериозните прояви на агресия
са редки и преобладават дребни инциденти.
Аналогични са изводите на Benjaminsen, 199111
– болшинството шизофренни пациенти не са
агресивни през хоспитализацията, а тежката
агресия е рядка.
Данните за честотата на проявите на агресия
и насилие са вариращи. Според Bartels et al., 1991
10
, от шизофренните пациенти 13% са определено
агресивни, 18% са склонни към заплашително
поведение, 21% са раздразнителни, а почти
половината – 48%, са без данни за враждебност.
Според Fresán et al., 2005 22 , 49,1% от шизофренните
пациенти са с агресивна готовност. По данни на
Grassi et al., 2006 23 , честотата на агресия е 11,6% от
хоспитализираните пациенти. Ellouze et al., 2009 18
отбелязват, че агресивните шизофреници са 18,07%
от всички хоспитализирани и 26,08% от всички
лица с шизофрения. Според Krüger, Rosema, 2010
31
, сред дългопребиваващите шизофренни пациенти
честотата на агресивност е 16%. А през периода на
изследването на Knezevic et al., 2015 29, агресивни
са били 31% от боледуващите.
В обзора на Short et al., 2012 35 се посочват
следните находки. Пациентите с шизофрения са
по-склонни към агресия от общата популация
(Tiihonen et al., 1997). Рискът от агресивни прояви
при шизофрения е по-висок (Wessely, 1998). При
шизофрения рискът от арест заради насилие е около
5 пъти по-висок от общата популация (Brennan et
al., 2000; Wallace et al., 2004). Има по-висок риск
от агресивни прояви при шизофрения (Mullen et al.,
2000). Около 12% от психотичните лица са имали
агресивни прояви в последните 5 години (Coid et
al., 2006). От шизофренните пациенти 10,17% са с
агресивни прояви и имат по-висока вероятност за
нови хоспитализации (Soyka et al., 2007). От лицата
с шизофрения, при 13,2% е налице поне един акт
на агресия, което е повече отколкото в здравата
популация (Fazel et al., 2009). При шизофрения
рискът от агресия е 9,9%, и е по-голям от този при
лицата без психични разстройства (Fazel et al.,
2010).
Важни са изследванията за честота
на агресивните прояви през психиатричната
хоспитализация, защото въпреки предохранителните мерки, случаите будят тревога. Според
Biancosino et al., 2009 12 , от хоспитализираните
психотично болни 10% са имали агресивно
поведение през хоспитализацията, а 3% са
извършили нападения над други пациенти или
персонал. А по данни от метаанализа на Iozzino et
al., 2015 27 върху 23972 хоспитализирани пациенти
от 35 изследвания, при почти всеки пети пациент в
остро психиатрично отделение (17%) е регистриран
поне 1 акт на извършено нападение и насилие.
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Abderhalden et al., 2007 2 считат агресивните
нападения за чест и сериозен проблем в острите
психиатрични отделения, като през първите 7
дни на хоспитализацията са извършени 38% от
инцидентите с агресия.
Изследването
на
агресивността
на
хоспитализираните мъже и жени с шизофрения
е любопитно и неизбежно следва да се извършва
в контекста на тезата, че женският пол е повече
пощаден от тежката шизофренна болест.
Макар да няма значима разлика по пол
при честота на шизофрения сред населението
(Hambrecht et al., 1994 26), според Angermeyer et
al., 1990 6, обзорът на данните сочи, че жените
боледуват по-благоприятно от шизофрения
отколкото мъжете и това се отнася до широк кръг
параметри – болнично лечение, психопатология и
социална адаптация, като в някои проучвания само
броят на хоспитализациите не се различава значимо
при двата пола.
Според Angermeyer et al., 1989 7, мъжете с
шизофрения имат по-лошо протичане на болестта,
а жените имат по-малко рехоспитализации, пократък болничен престой и прекарват по-дълго
време в общността. Сходни са данните на Craig et
al., 1985 16 – че мъжете с шизофрения имат значимо
по-висок риск от рехоспитализация, а Goldstein,
1988 24 добавя – жените с шизофрения имат помалко рехоспитализации и по-кратък болничен
престой от мъжете.
Bailer et al., 1996 9 и Addington, Addington,
3
1993 посочват, че жените с шизофрения имат подобро преморбидно социално функциониране, а в
допълнение, Childers, Harding, 1990 15 отбелязват
освен по-доброто преморбидно функциониране
при жените и по-добър изход от епизодите на
болестта спрямо мъжете с шизофрения.
Все пак, Cernovsky et al., 1997 14 споделят,
че макар при шизофрения мъжете по-рядко
постигат ремисия на преморбидно ниво, те не се
различават от жените по тежест на болестта, по
брой на хоспитализациите и по продължителност
на болничния престой.
Убедително е обобщението на McGlashan,
Bardenstein, 1990 33 – жените с шизофрения
имат по-добро социално, сексуално и семейно
функциониране, по отношение на прогнозата –
по-добра социална активност и по-добра трудова,
семейна и родителска адаптация, при по-леки
симптоми и по-слаба злоупотреба с вещества.
Началото на болестта е по-късно, а антисоциалните
прояви са по-редки. Но при индексната хоспитализация жените проявяват повече депресивност,
себедеструктивност и по-тежко влошени междуличностови взаимоотношения. И като цяло, според
Usall et al., 2002 37, полът има явно влияние върху
социалното функциониране при шизофрения.
За разлика от убедителното съгласие за по-
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благоприятен ход и прогноза на шизофрения при
жени, по отношение на агресивността данните за
разлики по пол са пъстри и нееднозначни.
Има наблюдения за по-силна асоциация
с агресивност на женския пол. Например,
според Fottrell, 1980 21, агресивните прояви в
психиатричните болници се срещат по-често при
жени. Според Krakowski, Czobor, 2004 30, има данни
за по-високо ниво на агресивност при жени с тежко
психотично заболяване, като разликите могат да
се свържат с различно влияние на позитивните
симптоми и психосоциалните риск-фактори при
двата пола. Elloumi et al., 2012 17 отбелязват, че при
лица с шизофрения, жените по-често извършват
убийство / опити за убийство. А „дребната”
агресивност при шизофрения е по-честа при
женски пол ( Swanson et al., 2006, по Short et al.,
2012 35).
Има изследвания, свързващи мъжкия пол с
повишен риск от агресивно поведение. Например,
според Amore et al., 2008 4 , агресивността в месеца
преди хоспитализиране е свързана повече с мъжки
пол. По данни на Iozzino et al., 2015 27, мъжкият пол е
по-силно асоцииран с агресивност, а според Pearson
et al., 1986 34, извършилите насилие пациенти са почесто мъже. Soyka et al., 2004 36 установяват, че сред
изписаните от болница пациенти с шизофрения
мъжете трикратно надвишават жените по честота
на извършено насилие (22,1% спрямо 6,9%). И
в обзора на литературните данни се приема, че
извършилите агресия шизофренни пациенти почесто са мъже (Lindqvist & Allebeck, 1990; Walsh et
al., 2004 – по Short et al., 2012 35).
Има и становища с неутрална позиция.
Например, според Lam et al., 2000 32 , полът на
хоспитализирания пациент не е асоцииран с
честотата на нападения над персонала. Benjaminsen,
1991 11 счита , че при агресивността разлика по пол
няма. Според Knezevic et al., 2015 29 , полът не е
добър предиктор за риск от агресия. В изследването
си за Щвейцария, Abderhalden et al., 2015 29 отчитат
– за шизофрения разлики по пол при риска от
агресия не се установява.
Има
и
компромисни
заключения.
Krakowski, Czobor, 2004 30 подчертават, че мъжете
са по-агресивни в общата популация, но сред
психиатричните пациенти тази пропорция не е
налице и причините за това са неясни. Според
Binder, McNiel, 1990 13, до хоспитализацията
телесната агресия и заплашващото поведение са
по-чести от страна на психотичните мъже, като при
краткосрочна хоспитализация мъжете по-често са
със заплашващо поведение, но актовете на насилие
са повече при жените с психоза. Според Grube,
2007 25, вербалната агресия е малко по-честа при
мъже, но физическата агресия и деструктивността
не се различават по пол.
В нашето изследване правим сравнение

на тежестта на симптомите на възбуда и
враждебност при новопостъпващи пациенти с
параноидна шизофрения с честотата на агресивни
прояви с различна тежест през първата седмица
на хоспитализацията, както и асоциацията на
агресивното поведение с параметри на боледуване
при изследваните пациенти.
Методи
Съпоставихме 967 пациенти (541 мъже
и 426 жени) с параноидна шизофрения по
критерии на DSM-IV, новопостъпили за пореден
епизод в психиатричен стационар. Използвахме
наша методика 1 за оценка на агресивност на
пациента, с показатели – идентични с тези на
скалата Overt Aggression Scale (OAS) на Yudofsky
et al. 41, отчитаща тежест / честота на агресивни
прояви на психиатричния пациент по време на
хоспитализацията. По тази методика отчетохме
агресивността на пациентите през първата седмица
на престоя. Показателите на методиката са
представени в Приложение 1.
За оценка на тежест на симптомите
използвахме скалата PANSS (Positive and Negative
Syndrome Scale) 28. Представихме данните по 5 –
факторния модел на Wolthaus et al. 40, с факторите:
позитивен, негативен, ажитация-депресия, възбудавраждебност и дезорганизация. Съдържанието
на факторите на този модел е представено в
Приложение 2.
Статистическата обработка бе извършена
по методите на ANOVA–one way, Mann-Whitney
Test и чрез корелационен анализ (коеф. на Kendall,
Spearman).
Резултати
Данните
за
социодемографските
характеристики на пациентите (Табл.1) и за
клиничните им симптоми (Табл.2) описаха
изследваната кохорта – съставена от пациенти
с дългогодишна, тежко протичаща параноидна
шизофрения, налагаща болнично лечение при
почти всеки епизод.
Жените с шизофрения бяха с по-голяма
средна възраст от мъжете. Началото на болестта
при жените бе по-късно, по-късна бе и възрастта
при поява на уточнена диагноза.
Въпреки
това, при жените давността на болестта бе
отчетливо по-голяма. Отчетливо по-голям бе
броят на предходните епизоди и последващите
ги хоспитализации. Единствено, принудителните
мерки за хоспитализиране бяха повече при
пациентите – мъже.
Жените с шизофрения, спрямо мъжете, се
отличаваха, според факторите на PANSS / Wolthaus,
с по-тежки позитивни и негативни симптоми, с поизразени симптоми на дезорганизация, с по-високи
оценки за възбуда и враждебност, както и с по-
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изразени симптоми от депресивен тип. Разликата в
тежестта бе значителна по отношение на оценките
по позитивния и негативния фактор и фактора

дезорганизация, както и по отношение на общите
оценки по PANSS.

Табл. 1. Демографски показатели и параметри на болест при пациентите, N = 967.
СРЕДНА
ВЪЗРАСТ

НАЧАЛО НА
БОЛЕСТТА

ВЪЗРАСТ ПРИ
ДИАГНОЗА

ДАВНОСТ НА
БОЛЕСТТА

БРОЙ
ЕПИЗОДИ

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИИ

МЕРКИ НА
ПРИНУДА

45,85

26,3176

28,3601

19,2089

10,1500

10,6623

1,2506

426

425

411

426

380

382

403

ЖЕНИ

MEAN

N = 426

STD. DEVIATION

11,134

8,48002

9,41725

10,08533

8,42231

8,91273

2,43915

МЪЖЕ

MEAN

42,41

25,5409

27,5274

16,7449

7,7614

5,3527

1,4921

N = 541

541

538

402

541

482

224

380

STD. DEVIATION

11,119

8,10173

8,84590

11,14158

7,00187

4,82201

1,98076

22,764
,000

2,094
,148

1,687
,194

12,664
,000

20,659
,000

67,823
,000

2,297
,130

N

N

ANOVA–one way
F
Sig.

Табл. 2. Клинични симптоми според показателите на PANSS / Wolthaus et al. Pentagonal model при пациентите, N = 967.
PANSS
POSITIVE

PANSS
NEGATIVE

PANSS
DISORGANIZ

PANSS
HOSTILITY

PANSS
DEPRESSION

PANSS TOTAL
SCORE

25,6479

26,0587

26,7934

10,3991

8,1291

101,8521

426

426

426

426

426

426

ЖЕНИ

MEAN

N = 426

STD. DEVIATION

4,76437

5,75163

4,32879

2,90483

2,38914

14,63836

МЪЖЕ

MEAN

21,9593

20,8963

21,7412

8,9335

7,8669

85,0647

N = 541

541

540

541

541

541

541

STD. DEVIATION

5,29449

4,72592

4,23953

2,56024

2,00666

13,82153

126,253
,000

234,424
,000

332,234
,000

69,328
,000

3,437
,064

333,705
,000

N

N

ANOVA–one way

F
Sig.

преобладаване на оценки за незначителна изява на
симптомите по всичките показатели от фактора.
Оценките за тежка и екстремна изява бяха редки.
Определено повече на брой по-тежки оценки

Данните за разпределение по тежест на
оценките за симптоми от фактора възбуда / враждебност на PANSS / Wolthaus (Табл.3) показаха
имаше при жените с шизофрения.

Табл. 3. Показатели от фактора Възбуда / Враждебност на PANSS / Wolthaus Pentagonal model – разпределение на оценки по пол.
HOSTILITY / ЖЕНИ
СТЕПЕНИ НА ТЕЖЕСТ
1 – ЛИПСВА
2 – ГРАНИЧНО
3 – ЛЕКО
4 – УМЕРЕНО
5 – ИЗРАЗЕНО
6 – ТЕЖКО
7 – ЕКСТРЕМНО
ОБЩО:

HOSTILITY / МЪЖЕ
СТЕПЕНИ НА ТЕЖЕСТ
1 – ЛИПСВА
2 – ГРАНИЧНО
3 – ЛЕКО
4 – УМЕРЕНО
5 – ИЗРАЗЕНО
6 – ТЕЖКО
7 – ЕКСТРЕМНО
ОБЩО:

Р 4 – ВЪЗБУДА

N
59
79
115
132
33
8
–

426

%
13,8
18,5
27,0
31,0
7,7
1,9

–

541

N
91
121
140
52
16
6

–

100,0

Р 4 – ВЪЗБУДА

N
103
82
230
108
17
1

Р7 – ВРАЖДЕБНОСТ

%
19,0
15,2
42,5
20,0
3,1
,2

–

426
N
166
178
146
48
3

%
30,7
32,9
27,0
8,9
,6

–

–

–

–

541

Данните за средни оценки на симптомите от
фактора на PANSS / Wolthaus възбуда-враждебност
(Табл.4) показаха относително еднаква тежест при
всеки от четирите показатели на този фактор, като
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–

100,0

Р7 – ВРАЖДЕБНОСТ

–

100,0

%
21,4
28,4
32,9
12,2
3,8
1,4

100,0

G8 – НЕСЪДЕЙСТВИЕ

N
48
50
132
138
47
11
–

426

%
11,3
11,7
31,0
32,4
11,0
2,6
–

100,0

G8 – НЕСЪДЕЙСТВИЕ

N
82
134
223
89
12
1
–

541

%
15,2
24,8
41,2
16,5
2,2
,2
–

100,0

G14 – ИМПУЛСИВНОСТ

N
37
65
141
140
36
5
2
426

%
8,7
15,3
33,1
32,9
8,5
1,2
,5
100,0

G14 – ИМПУЛСИВНОСТ

N
84
191
185
64
15
2
–

541

%
15,5
35,3
34,2
11,8
2,8
,4
–

100,0

сравнението по пол показа съществено по-тежки
средни оценки за възбуда-враждебност при жените
спрямо мъжете с шизофрения.
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Табл. 4. Показатели от фактора Възбуда / Враждебност на PANSS / Wolthaus Pentagonal model – средни стойности попол.
СРЕДНИ СТОЙНОСТИ

Р 4 – ВЪЗБУДА

Р7 – ВРАЖДЕБНОСТ

G8 – НЕСЪДЕЙСТВИЕ

G14 – ИМПУЛСИВНОСТ

3,059

2,528

3,2793

3,2254

426

426

426

426

STD. DEVIATION

1,2362

1,1481

1,22115

1,14004

MEAN

2,736

2,157

2,6636

2,5213

541

541

541

541

1,0897

,9791

1,00625

1,00462

18,591
,000

29,379
,000

73,867
,000

103,900
,000

MEAN
ЖЕНИ

МЪЖЕ

N

N
STD. DEVIATION

ANOVA–one way
F
Sig.

Mann-Whitney
97780,000
244391,000
-4,198
,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

95072,000
241683,000
-4,863
,000

Данните за разпределение по тежест на
оценките за показателите за агресивно поведение
по SDF (Табл.5) също показаха преобладаване на
оценки за липсваща или лека изява на отклонения

80051,500
226662,500
-8,470
,000

73631,000
220242,000
-9,996
,000

по всичките показатели от скалата. Оценките за
умерена и изразена изява бяха редки, а за тежка
изява – много редки.. Определено повече на брой
по-тежки оценки имаше при жените с шизофрения.

Табл. 5. Показатели за агресивно поведение на хоспитализиран пациент – разпределение на оценки и по пол.
SDF – ЖЕНИ

А1 – ВРАЖДЕБНОСТ

СТЕПЕНИ НА ТЕЖЕСТ
0 – ЛИПСВА
1 – ЛЕКО
2 – УМЕРЕНО
3 – ИЗРАЗЕНО
4 – ТЕЖКО
ОБЩО:

SDF – МЪЖЕ

N
283
93
31
16
3
426

А1 – ВРАЖДЕБНОСТ

СТЕПЕНИ НА ТЕЖЕСТ
0 – ЛИПСВА
1 – ЛЕКО
2 – УМЕРЕНО
3 – ИЗРАЗЕНО
4 – ТЕЖКО

N
369
117
45
10
–

541

ОБЩО:

А2 – АГРЕСИВНОСТ

%
66,4
21,8
7,3
3,8
,7
100,0

N
340
59
13
10
4
426

А3 – ДЕСТРУКТИВНОСТ

%
79,8
13,8
3,1
2,3
,9
100,0

N
376
33
10
7
–

426

А2 – АГРЕСИВНОСТ

%
68,2
21,6
8,3
1,8

N
508
18
11
3
1
541

–

100,0

Данните за средни оценки на показателите
за агресивно поведение по SDF (Табл.6) показаха
определени различия помежду си. Най-висока бе
тежестта на оценките за вербална агресия и след
това – за физическа агресия, а оценките по другите
два показателя – деструктивност и автоагресивно

N
399
16
3
7
1
426

–

100,0

А3 – ДЕСТРУКТИВНОСТ

%
93,9
3,3
2,0
,6
,2
100,0

N
524
13
2
2
–

541

А4 – СЕБЕУВРЕЖДАНЕ

%
88,3
7,7
2,3
1,6

%
93,7
3,8
,7
1,6
,2
100,0

А4 – СЕБЕУВРЕЖДАНЕ

%
96,9
2,4
,4
,4

N
538
1
2

–

100,0

%
99,4
,2
,4

–

–

–

–

541

100,0

поведение – бяха с близки стойности. Налице
бяха съществено по-тежки оценки за агресивност
по всеки от четирите показателя, както и за
общата оценка по SDF при жените, в сравнение с
пациентите – мъже с шизофрения.

Табл. 6. Показатели за агресивно поведение на хоспитализиран пациент – разпределение на оценки по пол.
А1 –
ВРАЖДЕБНОСТ

А2 –
АГРЕСИВНОСТ

А3 –
ДЕСТРУКТИВНОСТ

А4 –
СЕБЕУВРЕЖДАНЕ

АСОЦИАЛНОСТ –
ОБЩА ОЦЕНКА

,5047

,3075

,1737

,1103

1,0962

426

426

426

426

426

STD. DEVIATION

,84085

,72715

,53829

,48945

2,04482

MEAN

,4381

,0980

,0425

,0092

,5878

541

541

541

541

541

,72415

,42992

,26535

,12877

1,13943

1,749
,186

31,118
,000

24,562
,000

21,217
,000

23,992
,000

СРЕДНИ СТОЙНОСТИ
MEAN
ЖЕНИ

МЪЖЕ

N

N
STD. DEVIATION

ANOVA–one way
F
Sig.

Mann-Whitney
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

112532,500
259143,500
-,758
,448

99146,500
245757,500
-6,543
,000

105287,500
251898,500
-5,241
,000

108571,000
255182,000
-5,144
,000

106983,500
253594,500
-2,256
,024
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Резултатите от анализа по ANOVA–one way,
Mann-Whitney Test и корелация с коефициенти. на
Kendall, Spearman, са представени в Табл. 2, 3, 4, 6;
7 – 9.
Обсъждане
При съпоставката на изследваните две
групи пациенти, оказа се че жените с шизофрения
са значимо по-възрастни, с по-голяма давност на
болестта и с по-голям брой предходни епизоди и
хоспитализации в сравнение с мъжете. Въпреки
тенденцията за по-късна възраст на заболяване и на
уточняване на диагнозата, там значими различия с
пациентите – мъже не се установиха (Табл.2).
Жените с шизофрения имаха значимо потежки симптоми от негативен и позитивен тип, на
дезорганизация и на възбуда-враждебност, както и
по-високи общи оценки по PANSS (Табл.3).
Тези резултати илюстрираха съществената
разлика между облика на новопостъпващите за
болнично лечение мъже и жени с шизофрения,
която бе добро обяснение за данните от сравняване
на агресивността според пола на изследваните
лица. Причините за тази разлика бяха интересна
тема за обсъждане, но останаха извън обхвата на
настоящото проучване.
Сравняването на интензивността на
симптомите на възбуда-враждебност (Табл.4) и
честотата на агресивните прояви по пол (Табл.5)
показа данни, сходни с посочените в подобни
изследвания. Преди всичко, оказа се, че сериозните
агресивни инциденти при нас са рядкост – както
е установено и от Fottrell, 1980 21 и Benjaminsen,
199111. Дори в амплитудата на разликите по пол,
честотата им бе сходна с тази, посочена от други
автори – Bartels et al., 1991 10, Grassi et al., 2006 23 ,
Krüger, Rosema, 2010 31; Soyka et al., 2007; Fazel et al.,
2010 (по Short et al., 2012 35).Там, където са посочени
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съществено по-високи стойности – при Fresán et al.,
2005 22 (49,1%), Knezevic et al., 2015 29 (31%), Ellouze
et al., 2009 18 (26,08%), се касае за изследвания с
друг дизайн и методи за регистриране и оценка на
агресивните събития. Както и за социокултурален
контекст с други характеристики.
Съпоставката по пол на тежестта на
агресивните прояви от всеки вид (вербална агресия,
физическа агресия, деструктивност, себеувреждане)
в началната седмица на хоспитализацията показа
значимо по-силна (р < 0,001) степен на изразеност
при жените с шизофрения спрямо пациентите –
мъже (Табл.5). Също такава високо значима разлика
(р < 0,001) с превес при жените бе установена и за
тежестта на симптомите на възбуда-враждебност
(Табл.4), регистрирани при новопостъпилите
пациенти. Анализирахме тези симптоми, защото
ги определихме като свързани с появата на
агресивно поведение, разбира се – в съчетание с
преципитиращия ефект на болничната среда.
Нашите резултати за по-тежко изразени
агресивни прояви при жените с шизофрения са в
съответствие с данните от подобни изследвания
– на Fottrell, 1980 21, Binder, McNiel, 1990 13,
Krakowski, Czobor, 2004 30, на Swanson et al., 2006,
според обзора на Short et al., 2012 35.
Ето защо, за разлика от Knezevic et al., 201529,
както и от други автори, не отчитащи различия по
пол за агресивност при шизофрения, ние решихме
да посочим, че женският пол е силен предиктор
за агресивно поведение при новопостъпили
психиатрични пациенти с шизофренна болест.
Резултатите
за
корелация
между
показателите за агресивно поведение по SDF с
параметри на изследваната кохорта, разпределена
в групи на жени и мъже показаха интересни
асоциации.
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Табл. 7. Асоциация между параметри на боледуване и показатели за агресивно поведение според SDF – корелационен анаилиз.
СРЕДНА
ВЪЗРАСТ

НАЧАЛО НА
БОЛЕСТТА

ВЪЗРАСТ ПРИ
ДИАГНОЗА

ДАВНОСТ НА
БОЛЕСТТА

БРОЙ
ЕПИЗОДИ

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИИ

МЕРКИ НА
ПРИНУДА

-,077(*)
,046
-,095(*)
,049

-,063
,107
-,078
,109

-,071
,071
-,089
,071

-,019
,615
-,024
,615

,012
,773
,016
,758

,011
,789
,014
,779

,092(*)
,037
,104(*)
,037

-,207(**)
,000
-,257(**)
,000

,046
,190
,057
,188

,059
,138
,074
,139

-,257(**)
,000
-,321(**)
,000

-,167(**)
,000
-,204(**)
,000

-,177(**)
,001
-,218(**)
,001

-,080
,073
-,092
,073

-,114(**)
,004
-,141(**)
,004

-,022
,574
-,027
,581

-,055
,170
-,068
,169

-,082(*)
,038
-,101(*)
,038

,011
,795
,013
,795

,032
,451
,038
,454

,045
,311
,050
,313

-,153(**)
,000
-,186(**)
,000

-,041
,246
-,050
,249

-,050
,224
-,060
,227

-,118(**)
,001
-,144(**)
,001

-,052
,176
-,062
,174

-,101
,075
-,120
,073

-,068
,141
-,076
,141

-,030
,454
-,036
,454

-,016
,694
-,019
,692

-,069
,088
-,084
,087

-,020
,609
-,025
,603

,066
,117
,081
,116

,098(*)
,020
,119(*)
,020

-,023
,607
-,026
,607

-,022
,541
-,026
,540

-,057
,113
-,068
,113

-,067
,106
-,081
,107

,017
,641
,020
,643

,016
,678
,019
,679

-,012
,840
-,013
,844

,041
,373
,046
,374

,025
,536
,030
,539

-,003
,937
-,004
,938

-,023
,575
-,028
,574

,041
,300
,050
,299

,012
,773
,015
,778

,039
,356
,047
,358

,032
,490
,034
,491

-,048
,179
-,058
,178

,005
,883
,006
,883

,008
,840
,010
,839

-,049
,168
-,059
,168

-,088(*)
,022
-,104(*)
,022

-,091
,111
-,107
,111

-,070
,133
-,077
,134

-,086(*)
,021
-,111(*)
,022

-,061
,107
-,079
,104

-,096(*)
,012
-,124(*)
,012

-,033
,380
-,042
,385

,022
,581
,029
,572

,029
,465
,038
,460

,061
,153
,071
,152

-,208(**)
,000
-,262(**)
,000

,029
,392
,037
,390

,040
,308
,051
,305

-,248(**)
,000
-,313(**)
,000

-,161(**)
,000
-,199(**)
,000

-,184(**)
,001
-,228(**)
,001

-,064
,144
-,076
,141

А1 – ВРАЖДЕБНОСТ
ЖЕНИ
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

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

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

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

А2 – АГРЕСИВНОСТ
ЖЕНИ
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

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

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

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

А3 – ДЕСТРУКТИВНОСТ
ЖЕНИ
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

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

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

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

А4 – СЕБЕУВРЕЖДАНЕ
ЖЕНИ
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

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

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

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

SDF – АСОЦИАЛНОСТ
ЖЕНИ
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

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

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

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

* Корелацията е значима при ниво .05 (2-tailed). ** Корелацията е значима при ниво .01 (2-tailed).
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Табл. 8. Съответствие между показатели за агресивност и тежест на симптоми по фактори на PANSS – корелационен анаилиз.
PANSS
POSITIVE

PANSS
NEGATIVE

PANSS
DISORGANIZ

PANSS
HOSTILITY

PANSS
DEPRESSION

PANSS TOTAL
SCORE

,192(**)
,000
,237(**)
,000

,016
,673
,021
,662

,175(**)
,000
,215(**)
,000

,366(**)
,000
,437(**)
,000

,038
,357
,045
,357

,207(**)
,000
,260(**)
,000

,350(**)
,000
,429(**)
,000

-,107(**)
,002
-,133(**)
,002

,121(**)
,001
,147(**)
,001

,309(**)
,000
,370(**)
,000

,083(*)
,024
,099(*)
,022

,227(**)
,000
,283(**)
,000

,141(**)
,000
,171(**)
,000

-,041
,305
-,050
,307

,095(*)
,017
,116(*)
,017

,283(**)
,000
,338(**)
,000

-,005
,906
-,006
,904

,133(**)
,001
,165(**)
,001

,115(**)
,001
,138(**)
,001

-,064
,077
-,077
,075

,037
,304
,044
,306

,142(**)
,000
,166(**)
,000

,033
,375
,038
,373

,068
,053
,083
,053

,081(*)
,043
,097(*)
,045

,086(*)
,031
,104(*)
,032

,078
,054
,093
,054

,186(**)
,000
,219(**)
,000

,065
,119
,076
,116

,149(**)
,000
,182(**)
,000

-,020
,581
-,024
,584

-,069
,057
-,082
,058

-,011
,769
-,012
,772

,050
,176
,058
,175

-,017
,648
-,020
,647

-,018
,615
-,022
,618

,076
,060
,091
,062

,091(*)
,024
,110(*)
,024

,067
,100
,079
,102

,110(**)
,008
,129(**)
,008

,106(*)
,012
,122(*)
,012

,122(**)
,002
,149(**)
,002

,011
,769
,013
,770

,007
,839
,009
,841

,043
,240
,051
,240

,073(*)
,050
,084(*)
,050

,054
,154
,061
,153

,040
,258
,049
,258

,182(**)
,000
,231(**)
,000

,023
,537
,032
,515

,169(**)
,000
,215(**)
,000

,344(**)
,000
,424(**)
,000

,051
,199
,063
,195

,206(**)
,000
,267(**)
,000

,335(**)
,000
,416(**)
,000

-,115(**)
,001
-,144(**)
,001

,120(**)
,001
,147(**)
,001

,303(**)
,000
,368(**)
,000

,073(*)
,045
,088(*)
,040

,217(**)
,000
,273(**)
,000

А1 – ВРАЖДЕБНОСТ
ЖЕНИ
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

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

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

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

А2 – АГРЕСИВНОСТ
ЖЕНИ
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

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

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

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

А3 – ДЕСТРУКТИВНОСТ
ЖЕНИ
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

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

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

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

А4 – СЕБЕУВРЕЖДАНЕ
ЖЕНИ
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

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

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

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

SDF – АСОЦИАЛНОСТ
ЖЕНИ
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

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

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

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

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

68

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(1)
Получиха се следните зависимости за
отделните показатели за агресивност (Табл.7):
За показателя Враждебност (вербална
агресия) установихме обратна корелация с
възраст както при жени, така и при мъже, ала
при мъже установихме високо значима обратна
корелация с давност на болестта, брой епизоди и
хоспитализации – каквато при жените не бе налице.
За сметка на това, само при жени установихме
права корелация между вербална агресия и честота
на принудителни мерки.
За показателя Агресивност (физическа
агресия) установихме както при жени, така и при
мъже обратна корелация на нападателно поведение
с възраст на пациентите и с давност на болестта им.
По този показател корелационни различия по пол
не се откроиха.
За
показателя
Деструктивност
(разрушителни действия) установихме при жените
права корелация на деструктивното поведение
с броя предходни хоспитализации, докато при
мъжете не се оказаха данни за корелация на
деструктивността с параметрите на боледуване.
За
показателя
Себеувреждане
(автоагресивни действия) установихме при мъжете
обратна корелация на автодеструктивност с брой
болестни епизоди, докато при жените по този
показател не се установиха корелационни връзки.
За общата оценка за агресивност
(асоциалност) по по SDF установихме при жени и
мъже обратна корелация на агресивност с възраст.
Само при жените установихме обратна корелация
на агресивност с възраст при поставянето на
диагноза, а само при мъжете установихме
обратна корелация на агресивност с давност на
болестта, брой болестни епизоди и последващи ги
хоспитализации.
Извършихме и съпоставка по пол на облика
на корелациите между показателите за агресивно
поведение и агресивността – като обща оценка
с факторите за клинични симптоми по PANSS /
Wolthaus.

Данните за тези корелации за отделните
показатели за агресивност (Табл.8) са следните:
За показателя Враждебност (вербална
агресия) установихме както при жени, така и
при мъже права корелация с позитивния фактор,
фактора
дезорганизация,
фактора
възбудавраждебност и с общата оценка по PANSS. Но
при мъжете установихме права корелация с
депресивния фактори и обратна корелация с
фактора за негативни симптоми.
За показателя Агресивност (физическа
агресия) установихме както при жени, така и при
мъже права корелация с позитивния фактор и
фактора възбуда-враждебност. Но само при жените
налице бе права корелация с общата оценка по
PANSS.
За
показателя
Деструктивност
(разрушителни действия) установихме само при
жените права корелация с позитивния и с негативния
фактор, фактора възбуда-враждебност и с общата
оценка по PANSS. Но при мъжете нямаше значими
корелационни връзки с нито един от факторите на
PANSS.
За
показателя
Себеувреждане
(автоагресивни действия) установихме както
при жени, така и при мъже права корелация с
фактора възбуда-враждебност. Но само при жените
установихме права корелация с негативния фактор,
депресивния фактор и с общата оценка по PANSS.
За общата оценка за агресивност
(асоциалност) по по SDF установихме при жени
и мъже права корелация с позитивния фактор,
фактора дезорганизация и фактора възбудавраждебност, както и с общата оценка по PANSS.
Но само при мъжете установихме права корелация
с негативния и с депресивния фактор.
Според тези данни, за агресивността
като цяло, при мъжете бе налице по-широка гама
от корелационни връзки както по отношение на
параметрите на боледуване, така и по отношение
на тежестта на симптомите – според оценките на
PANSS.

Табл. 9. Съответствие между параметри на боледуване и тежест на симптоми по фактори на PANSS – корелационен анаилиз.
СРЕДНА
ВЪЗРАСТ

НАЧАЛО НА
БОЛЕСТТА

ВЪЗРАСТ ПРИ
ДИАГНОЗА

ДАВНОСТ НА
БОЛЕСТТА

БРОЙ
ЕПИЗОДИ

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИИ

МЕРКИ НА
ПРИНУДА

-,050
,145
-,071
,144

-,108(**)
,002
-,149(**)
,002

-,098(**)
,005
-,137(**)
,005

,056
,104
,076
,116

,043
,247
,058
,261

,042
,257
,057
,266

,095(*)
,016
,124(*)
,013

-,161(**)
,000
-,226(**)
,000

,024
,433
,034
,429

,021
,562
,027
,588

-,200(**)
,000
-,278(**)
,000

-,112(**)
,001
-,153(**)
,001

-,201(**)
,000
-,274(**)
,000

,013
,741
,017
,738

PANSS – HOSTILITY
ЖЕНИ
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

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

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

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

* Корелацията е значима при ниво .05 (2-tailed). ** Корелацията е значима при ниво .01 (2-tailed).
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И като допълнение на тази любопитна
находка, добавихме и установените разлики в
значими корелационни връзки между пациентите
жени и мъже на тежестта на общата оценка на
симптомите на възбуда-враждебност с параметрите
на боледуване (Табл.9), защото тези симптоми са
клиничната основа за поява на агресивно поведение
при двата пола.
Установихме за PANSS – фактора възбудавраждебност при шизофренните жени значима
обратна корелация с възраст при поява на болестта
и възраст при уточняване на диагноза, както и права
корелация с броя на мерките на принуда. Докато
при шизофренните мъже установихме значима
обратна корелация с възраст, давност на болестта,
броя на болестните епизоди и последвалите
хоспитализации.
Ако се абстрахираме от различията по пол,
нашите резултати намериха подкрепа в проучвания
със сходна тематика, като част от противоречията
в тези проучвания вероятно са заради различия в
изследвания контингент – защото биха могли да се
отнесат или към нашите случаи с шизофрения при
жени, или към случаите ни с пациенти от мъжки
пол. Ето примери от тези проучвания.
Според Abderhalden et al., 2007 2,
принудителното лечение е асоциирано с риска от
агресия, но възрастта на е от значение за агресивния
риск.

Amore et al., 2008 4 посочват, че
агресивността в месеца преди хоспитализиране е
свързана с позитивни симптоми по BPRS.
По данни на Bartels et al., 1991 10 , сред
факторите, влияещи агресивността, се открояват
халюцинации / налудности, липса на депресия и
неадекватно поведение.
Fottrell, 1980 21 подчертава, че сериозните
прояви на агресия са свързани млада възраст.
Според Fresán et al., 2005 22 , сред
предикторите за агресия са брой предишни
хоспитализации
и
възраст
при
първата
хоспитализация.
Walsh et al., 2002 38 посочват, че тежестта
на психотичните симптоми имат предикторна
стойност.
Според Witt et al., 2013 39 , възбудата и
позитивните симптоми имат позитивна корелация
с агресивност, но възрастта при поява на болест,
давността на болестта и брой хоспитализации не са
значимо асоциирани с агресивния риск.
Нашите резултати определено подкрепят
находката на McGlashan, Bardenstein, 1990 33 – че при
индексната хоспитализация себедеструктивността
при шизофренните жени е по-висока, но данните
ни са в несъответствие с находката на Grube, 200725
– че вербалната агресия е по-честа при мъжете,
а физическата агресия и деструктивността не се
различават по пол.

Фиг. 1. Агресивно поведение при мъже и жени с шизофрения – Табл. 6.

АГРЕСИВНИ ПРОЯВИ ПРИ ШИЗОФРЕНИЯ - РАЗЛИКИ ПО ПОЛ

ЖЕНИ

МЪЖЕ

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
А1 – ВРАЖДЕБНОСТ

А2 – АГРЕСИВНОСТ

Според нашите резултати, жените с
шизофрения при хоспитализирането си са не само
по-често и по-тежко агресивни от пациентите мъже
(Фиг.1), но и механизмите, пораждащи агресия,
са нееднакво свързани при двата пола с релефа на
клиничните обстоятелства на тяхната шизофренна
болест.
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А3 – ДЕСТРУКТИВНОСТ

А4 – СЕБЕУВРЕЖДАНЕ

Оказа се, че агресивността като цяло, както
и по отношение на всеки един от показателите си,
бе съществено различна между пациентите жени и
мъже с шизофрения в „избора” си на корелиране с
измерителите на болест и с тежестта на клиничните
симптоми по PANSS. Което значи, че същината на
механизмите, реализиращи агресивно поведение
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при шизофренната болест не е еднаква при двата
пола в широки граници.
В заключение – нехомогенната природа на
агресивността при жени и мъже с шизофрения е
повод да припомним констатацията на Krakowski,
Czobor, 2004 30 – че разликите в агресивността при
тежко психотично заболяване могат да се свържат
с различно влияние на позитивните симптоми и
психосоциалните риск-фактори при двата пола.
Заключение
В проучване при 967 пациенти (541
мъже и 426 жени) с параноидна шизофрения по
критерии на DSM-IV, хоспитализирани за пореден
епизод, установихме, в сравнение с мъжете с
шизофрения, че при новопостъпващите жени е
налице значимо по-голяма тежест на симптомите

на възбуда-враждебност по PANSS и значимо потежки агресивни прояви през първата седмица
на хоспитализацията. Установихме значими
корелациии на проявите на агресия с параметри
на боледуване, както и с клинични симптоми
по PANSS, като насоките на тези корелации при
жените спрямо мъжете с шизофрения се оказаха
твърде различни. В контекста на данни от сходни
изследвания, приехме, че агресивността в началото
на хоспитализацията при жените с шизофрения
е не само значимо по-силно изразена, но е и със
съществени и многопосочни различия по отношение
на факторите, свързани с генезата на агресивното
поведение при шизофренната болест. Тези фактори
не се изчерпват само с локални средови въздействия,
а вероятно са свързани и с междуполови различия
от фундаментален общобиологичен порядък.
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Приложение 1 Показатели за наблюдавано агресивно поведение и степени на оценка.
1.
2.
3.
4.

ГРУБОСТ И ВРАЖДЕБНОСТ
АГРЕСИВНИ НАПАДЕНИЯ
ДЕСТРУКТИВНИ ПОРИВИ
ПОРИВИ НА СЕБЕУВРЕЖДАНЕ

Грубо и неприязнено отношение, обиди, закани и заплахи, гневен тон и мимика
Склонност да бие, да удря, да напада и наранява – леко или до тежка увреда
Склонност да чупи стъкла и предмети, да къса дрехи, да поврежда, пали пожар
Скубе косите си, блъска глава, нанася си удари и рани – дори до самоосакатяване

0 – без нарушения – поведението е адекватно и изобщо не допуска поява на опасности
1 – леки или редки нарушения – практически не създават истинска опасност
2 – умерени или нееднократни нарушения – определено създават известна опасност
3 – изразени или чести нарушения – предполагат пряки и сериозни опасности
4 – тежки или постоянни нарушения – водят до изключително тежък опасен резултат
Приложение 2. Пет-факторен модел на PANSS по Wolthaus et al.
Wolthaus et al., Psychopharmacology.
2000 May; 150:399-403
POSITIVE FACTOR
P1 – НАЛУДНОСТИ
P3 – ХАЛЮЦИНАТОРНО ПОВЕДЕНИЕ
P5 – МЕГАЛОМАННИ ИДЕИ
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AGITATION-DEPRESSION FACTOR
G2 – ТРЕВОЖНОСТ
G3 – ЧУВСТВО НА ВИНА
G4 – НАПРЕЖЕНИЕ
G6 – ПОТИСНАТОСТ

EXCITEMENT-HOSTILITY FACTOR

P6 – ПОДОЗРИТЕЛНОСТ / ПРЕСЛЕДВАНЕ

P4 – ВЪЗБУДА

G1 – ХИПОХОНДРИЧНИ ОПАСЕНИЯ

P7 – ВРАЖДЕБНОСТ

G9 – НЕОБИЧАЙНО МИСЛОВНО СЪДЪРЖАНИЕ

G8 – НЕЖЕЛАНИЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ

G12 – ЛИПСА НА КРИТИЧНОСТ

G14 – ЛОШ КОНТРОЛ НА ИМПУЛСИТЕ

NEGATIVE FACTOR

DISORGANIZATION FACTOR

N1 – ПРИТЪПЕН АФЕКТ

P2 – МИСЛОВНА ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ

N2 – ЕМОЦИОНАЛНА ОТТЕГЛЕНОСТ

N5 – ЗАТРУДНЕНО АБСТРАКТНО МИСЛЕНЕ

N3 – ЛОШ КОНТАКТ

N7 – СТЕРЕОТИПНО МИСЛЕНЕ

N4 – ПАСИВНО / АПАТЧНО ОТТЕГЛЯНЕ

G10 – ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ

N6 – ЛИПСА НА СПОНТАННОСТ / РАЗГОВОР

G11 – НАРУШЕНО ВНИМАНИЕ

G7 – ДВИГАТЕЛНА РЕТАРДАЦИЯ

G13 – НАРУШЕНИЯ НА ВОЛЯТА

G16 – АКТИВНО СОЦИАЛНО ОТДРЪПВАНЕ

G15 – СВРЪХАНГАЖИРАНОСТ
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Агресивност при шизофрения ІІ. Роля на давност на болестта и
клинични фактори
Тодор Толев, Владимир Трънов, Мария Николова, Пенка Грозева, Донка Терзиева, Калинка Дребова,

† Антония Терзиева, Илина Топчева, Ваня Георгиева, Тодорка Бацева, Радка Патричева
Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – Раднево
В проучване при 967 пациенти (541 мъже и 426 жени) с параноидна шизофрения по критерии на
DSM-IV, хоспитализирани за пореден епизод, установихме в първата седмица на престоя най-чести прояви
на вербална агресия (33,6 %) и физическа агресия (12,3%) и по-редки прояви на деструктивност (6,9%) и
автоагресия (3,1%). Налице бе значима права корелация на агресивното поведение с тежестта на оценки
по PANSS – като обща оценка и за факторите позитивен, дезорганизация, враждебност и депресия, но
не за негативния фактор. С нарастване давността на болестта налице бяха значимо по-леки позитивни
и значимо по-тежки негативни симптоми, както и по-леки симптоми на враждебност. Пациентите с
вербална агресия бяха по-млади, с по-кратка давност на болестта и с по-малко епизоди и хоспитализации,
а пациентите с физическа агресия бяха по-млади и с по-кратка давност на болестта. Очертава се ролята
на кратката давност на болест като маркер за риск от агресия при шизофрения.
Българско списание за психиатрия. 2017: 2(1):73 – 84
Ключови думи: агресивност, давност на болестта, клинични симптоми, шизофрения

Violence in schizophrenia II. Role of illness duration and clinical factors
Todor Tolev, Vladimir Tranov, Maria Nikolova, Penka Grozeva, Donka Terzieva, Kalinka Drebova,
† Antonia Terzieva, Ilina Topcheva, Vania Georgieva, Todorka Batseva, Radka Patricheva
State psychiatric hospital Dr Georgi Kissiov – Radnevo
A study of 967 inpatients (541 males and 426 females) with paranoid schizophrenia according to DSMIV criteria hospitalized for a consecutive psychotic episode presented evidence that during the first week after
admition more often were verbal aggression (33,6%) and physical aggression 912,3%), while more rare were
destructive behaviour (6,9%) and autoaggression (3,1%). Aggressive behaviour proved to be in positive correlation
with PANSS total score and PANSS-factors : positive, disorganization, hostility and depression, but not with negative
factor. Increase of illness duration was associated with milder positive, but more severe negative symptoms, and
milder symptoms of hostility. Patients with verbal aggression were younger, with shorter duration of illness and less
previous episodes and hospitalizations. Patients with physical aggression were younger and with shorter illness
duration. Shorter duration of illness proved to be a marker for increased risk of aggression in schizophrenia.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(1) : 73 – 84
Key words: violence, illness duration, clinical symptoms, schizophrenia
Агресивността е важен, впечатляващ и
обществено значим компонент на поведенческите
изяви при шизофрения. Поради това, интересът към
изучаване на честотата, тежестта и преди всичко
– предикторите на риск от агресивно поведение
е нарастващ и обоснован (Benjaminsen, 1991 9;
Angermeyer, 2000 4; Walsh et al., 2002, 31; Fazel, 2009
15
; Short et al., 2012, 26; Witt et al., 2013, 32 ). В резултат,
значимите реферирани публикации според PubMed
/ MEDLINE понастоящем са 1488, а коментарите по
темата в публичното пространство са над 833 000.
Установено е, че агресивността при шизофрения е значимо по-висока отколкото при здравата
популация, но не надхвърля тази при личностовите
разстройства и злоупотребата с вещества (ArboledaFlórez ,1998 6; Bartels et al., 1991, 8; Eronen et al.,

1998, 14; Angermeyer, 2000 4; Swanson et al., 2006 30;
Grassi et al., 2006, 18; Colasanti et al., 2008, 12; Ellouze
et al., 2008, 13;).
Мащабни проучвания очертават поредица
корелации на агресивно поведение при шизофрения
с фактори от социодемографски и клиничен порядък – както за хоспитализираните пациенти, така
и за шизофренно болните в общността (Karson,
Bigelow, 1987 22; Binder, McNiel, 1990 11; Arango et
al., 1999 5; Abu-Akel, Abushua‘leh, 2004 2; Fresán
et al., 2005 17; Amore et al., 2008 3; Krüger, Rosema,
201025; Knezevic et al., 2015 24).
Разбира се, сред това множество на
различни по обхват и дизайн изследвания, не
са рядкост резултати с противоположен знак.
Например, Arango et al., 1999 5 твърдят, че липсват
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различия в социодемографските характеристики
между агресивни и неагресивни шизофренни
пациенти, а Knezevic et al., 2015 24 добавят, че
социодемографските параметри не са добър
предиктор за агресия. Обаче други автори (Fottrell,
1980 16; Fresán et al., 2005 17) отчитат силни
предиктори от социодемографски тип.
Чудесно е описан профилът на агресивния
шизофренно болен в обзора на Short et al., 2012, 26.
Констатациите на авторите са следните:
Пациентите с шизофрения са по-склонни
към агресия от общата популация (Tiihonen et al.,
1997).
Рискът от агресивни прояви при шизофрения е по-висок (Wessely, 1998; Mullen et al.,
2000).
При шизофрения рискът от арест заради
насилие е около 5 пъти по-висок от общата
популация (Brennan et al., 2000).
Болните от шизофрения имат 5 пъти повисок риск от обвинения в насилие (Wallace et al.,
2004).
Агресивност се среща при 15% от
шизофренните пациенти, а при 4% е сериозна.(
Swanson et al., 2006).
При шизофрения рискът от агресия е 9,9%,
и е по-голям от този при здравата популация (Fazel
et al., 2010).
От шизофренните пациенти 10,17% са с
агресивни прояви и имат по-висока вероятност от
нови хоспитализации (Soyka et al., 2007).
От лицата с шизофрения, при 13,2% е
налице поне един акт на агресия, което е повече
отколкото при здравата популация (Fazel et al.,
2009).
Отбелязани са и характеристики, специфични за агресивните шизофрения, със стойност
на предиктори:
Агресивността е по-честа при мъже
(Lindqvist & Allebeck, 1990).
Пациентите с шизофрения, извършили
престъпления, са по-млади, с по-кратко боледуване, прекарали са по-малко време в болница,
а психотичните им симптоми са свързани с
агресивността (Modestin & Ammann, 1996).
Извършилите нападение шизофренни
пациенти по-често са мъже, в по-млада възраст при
поява на болестта, но без разлики по пол, тежест
и давност на боледуване, негативни симптоми и
други социодемографски показатели (Walsh et al.,
2004).
Рискът от агресия при шизофрения с
налудности е по-голям отколкото с халюцинации
(Swanson et al., 1996).
Налудностите за преследване и въздействие
засилват агресивния риск при шизофрения (Link et
al., 1998).
Налудностите и халюцинациите са чести
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при агресивните шизофреници (Taylor et al., 1998).
Ролята на налудностите за агресия може да се
оспорва (Appelbaum et al., 2000).
„Дребната” агресивност при шизофрения е
по-честа при женски пол, млада възраст, налудности,
халюцинации, мисловна дезорганизация, възбуда,
враждебност, мегаломания, персекуторни идеи и
ниска тежест на негативни симптоми.(Swanson et
al., 2006).
И като цяло, отбелязва се че около 12%
от психотичните лица са имали агресивни прояви
в последните 5 години до изследването (Coid et
al., 2006). Но за тежката агресивност диагнозата
шизофрения не е от значение (Elbogen & Johnson,
2009).
В настоящото проучване решихме да
съпоставим тежестта на агресивните прояви на
пациенти с шизофрения с параметри на боледуване
и тежест на клинични симптоми на възбуда –
враждебност, с цел да установим дали тежестта
на агресивността и на симптомите на възбуда
– враждебност са асоциирани с възраст, дебют
на болестта и възраст при поява на диагноза,
давност на боледуване, брой предходни епизоди и
хоспитализации, брой приложени мерки на принуда
за хоспитализиране.
Методи
Изследвахме 967 пациенти (541 мъже и 426
жени) с параноидна шизофрения по критериите
на DSM-IV, новопостъпили за пореден епизод
в психиатричен стационар. Използвахме наша
методика 1 за тежест на агресивност на пациента,
с показатели – идентични с тези от скалата
Overt Aggression Scale (OAS) на Yudofsky et
al. 34, отчитаща тежест / честота на агресивни
прояви на психиатричния пациент по време на
хоспитализацията. По тази методика отчетохме
агресивността на пациентите през първата седмица
на престоя. Показателите на методиката са
представени в Приложение 1.
За оценка на тежест на симптомите
използвахме скалата PANSS (Positive and Negative
Syndrome Scale) 23. Представихме данните по 5 –
факторния модел на Wolthaus et al. 33 с факторите:
позитивен, негативен, ажитация-депресия, възбудавраждебност и дезорганизация. Съдържанието
на факторите на този модел е представено в
Приложение 2.
Статистическата обработка бе по методите
на ANOVA–one way, Kruskal Wallis Test, MannWhitney Test и корелационен анализ (коеф. на
Kendall, Spearman).
Резултати
Данните за социодемографски показатели
на пациентите (Табл.1) дадоха представа за
изследваната кохорта – съставена предимно от
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пациенти с дългогодишна и тежко протичаща
шизофренна болест, налагаща стационарно лечение

почти при всеки психотичен епизод.

Табл. 1. Демографски показатели и параметри на болест при пациентите, N = 967.

ОБЩО

MEAN

N = 967

STD. DEVIATION

N

СРЕДНА
ВЪЗРАСТ

НАЧАЛО НА
БОЛЕСТТА

ВЪЗРАСТ ПРИ
ДИАГНОЗА

ДАВНОСТ НА
БОЛЕСТТА

БРОЙ
ЕПИЗОДИ

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИ

МЕРКИ НА
ПРИНУДА

43,92

25,8837

27,9483

17,8304

8,8144

8,6997

1,3678

967

963

813

967

862

606

783

11,250

8,27547

9,14308

10,75360

7,74734

8,07315

2,23036

Данните за клиничните симптоми на
изследваните пациенти (Табл.2) описаха кохорта от

тежко увредени пациенти, с изразена и полиморфна
шизофренна симптоматика.

Табл. 2. Клинични симптоми според показателите на PANSS / Wolthaus et al. Pentagonal model при пациентите, N = 967.

ОБЩО

MEAN

N = 967

STD. DEVIATION

N

PANSS
POSITIVE

PANSS
NEGATIVE

PANSS
DISORGANIZ

PANSS
HOSTILITY

PANSS
DEPRESSION

PANSS TOTAL
SCORE

23,5843

23,1729

23,9669

9,5791

7,9824

92,4602

967

966

967

967

967

967

5,38640

5,79835

4,95873

2,81185

2,18614

16,44975

Данните за тежестта на симптоми по
показатели от фактора възбуда-враждебност на
PANSS / Wolthaus – представени по разпределение
на оценки (Табл.3) и по средни стойности за тежест
(Табл.4) са обект на нашето изследване – защото
симптомите от този показател при постъпване
са предпоставка за агресивните прояви през
последващата първа седмица на хоспитализацията.
Направи впечатление решителното преобладаване на пациенти без отклонения по смисъла на
показателите за възбуда-враждебност – защото

феномените от този тип не са същностни и типични
за шизофренната болест. Редно бе да се отбележи
също наличието на нееднакъв брой отклонения
с различна тежест при отделни показатели – на
фона на относително еднакви средни стойности,.
Което бе знак за нехомогенност на съдържанието
на фактора възбуда-враждебност по PANSS /
Wolthaus и за наличие на взаимоподсилващи се,
комплиментерни един спрямо друг механизми,
произвеждащи поведенческата изява на агресия.

Табл. 3. Показатели от фактора Възбуда / Враждебност на PANSS / Wolthaus Pentagonal model – разпределение на оценки.
PANSS - HOSTILITY
СТЕПЕНИ НА ТЕЖЕСТ
1 – ЛИПСВА
2 – ГРАНИЧНО
3 – ЛЕКО
4 – УМЕРЕНО
5 – ИЗРАЗЕНО
6 – ТЕЖКО
7 – ЕКСТРЕМНО
ОБЩО:

Р 4 – ВЪЗБУДА

N
162
161
345
240
50
9
967

%
16,8
16,6
35,7
24,8
5,2
,9
100,0

Р7 – ВРАЖДЕБНОСТ

N
257
299
286
100
19
6
967

%
26,6
30,9
29,6
10,3
2,0
,6
100,0

G8 – НЕСЪДЕЙСТВИЕ

N
130
184
355
227
59
12
967

G14 – ИМПУЛСИВНОСТ

%
13,4
19,0
36,7
23,5
6,1
1,2
100,0

N
121
256
326
204
51
7
2
967

%
12,5
26,5
33,7
21,1
5,3
,7
,2
100,0

Табл. 4. Показатели от фактора Възбуда / Враждебност на PANSS / Wolthaus Pentagonal model – средни стойности.
СРЕДНИ СТОЙНОСТИ
ОБЩО

MEAN

N = 967

STD. DEVIATION

N

Р 4 – ВЪЗБУДА

Р7 – ВРАЖДЕБНОСТ

G8 – НЕСЪДЕЙСТВИЕ

G14 – ИМПУЛСИВНОСТ

2,878

2,321

2,9349

2,8314

967

967

967

967

1,1670

1,0722

1,14701

1,12174

Данните за агресивно поведение на пациентите в първата седмица след хоспитализиране
(Табл.5) и на средните стойности по показатели
и като обще оценка (Табл.6) показаха – за
разлика от оценките за симптоми по фактора
възбуда / враждебност на PANSS / Wolthaus, ярко
преобладаване на отклонения по показателя за
вербална агресия „враждебност” и донякъде – за
инструментална агресия „агресивност”, а проявите
на деструктивност и себеувреждане са редки.

Изразените и тежки степени на агресивност
не бяха чести (за враждебност – 3%, за агресивност
– 1,8%, а за деструктивност и себеувреждане - <
1%)
При повечето пациенти прояви на
агресивност нямаше (за враждебност – 67,4%; за
агресивност – 87,7%; за деструктивност – 93,1% и
за себеувреждане – 96,9%).
Обаче вербалната агресия бе налице при
32,6% от изследваните пациенти, а при 12,3% от
тях са били регистрирани агресивни нападения.
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Табл. 5. Показатели за агресивно поведение на хоспитализиран пациент – разпределение на оценки и обобщени данни.
SDF – АСОЦИАЛНОСТ

А1 – ВРАЖДЕБНОСТ

А2 – АГРЕСИВНОСТ

А3 – ДЕСТРУКТИВНОСТ

А4 – СЕБЕУВРЕЖДАНЕ

N
652
210
76
26
3
967

%
67,4
21,7
7,9
2,7
,3
100,0

N
848
77
24
13
5
967

%
87,7
8,0
2,5
1,3
,5
100,0

N
900
46
12
9
967

%
93,1
4,8
1,2
,9
100,0

N
937
17
5
7
1
967

%
96,9
1,8
,5
,7
,1
100,0

0 – БЕЗ ОТКЛОНЕНИЯ

652

67,4

848

87,7

900

93,1

937

96,9

1 – ИМА ОТКЛОНЕНИЯ

315

32,6

119

12,3

67

30

3,1

ОБЩО:

967

100,0

967

100,0

СТЕПЕНИ НА ТЕЖЕСТ
0 – ЛИПСВА
1 – ЛЕКО
2 – УМЕРЕНО
3 – ИЗРАЗЕНО
4 – ТЕЖКО
ОБЩО:
ОБОБЩЕНИ ДАННИ

967

6,9
100,0

967

100,0

Табл. 6 Показатели за агресивно поведение на хоспитализиран пациент – средни стойности.

MEAN
ОБЩО

N = 967

N
STD. DEVIATION

А1 –
ВРАЖДЕБНОСТ

А2 –
АГРЕСИВНОСТ

А3 –
ДЕСТРУКТИВНОСТ

А4 –
СЕБЕУВРЕЖДАНЕ

АСОЦИАЛНОСТ –
ОБЩА ОЦЕНКА

,4674

,1903

,1003

,0538

,8118

967

967

967

967

967

,77801

,58888

,41363

,34233

1,62146

Резултатите от анализа по ANOVA–one
way, Wilcoxon Signed Ranks Test, Kruskal Wallis Test,
Mann-Whitney Test и корелация с коеф. на Kendall,
Spearman, са представени в Табл. 7 – 15.

Обсъждане
Анализът на симптомите от фактора
възбуда-враждебност по PANSS при постъпването
(Табл.7) и на изразеността на агресивните прояви
по SDF в първата седмица на хоспитализацията
(Табл.8) показа следните зависимости.

Табл. 7 Статистическа верификация на показателите за възбуда-враждебност по PANSS чрез Wilcoxon Signed Ranks Test .
Wilcoxon Signed Ranks
Test

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Р4 –
ВЪЗБУДА
Р7 –
ВРАЖДЕБНОСТ

Р4 –
ВЪЗБУДА
G8 –
НЕСЪДЕЙСТВИЕ

Р4 –
ВЪЗБУДА
G14 –
ИМПУЛСИВНОСТ

Р7 –
ВРАЖДЕБНОСТ
G8 –
НЕСЪДЕЙСТВИЕ

Р7 –
ВРАЖДЕБНОСТ
G14 –
ИМПУЛСИВНОСТ

G8 –
НЕСЪДЕЙСТВИЕ
G14 –
ИМПУЛСИВНОСТ

-14,940(a)

-1,405(b)

-1,524(a)

-15,855(b)

-13,948(b)

-3,005(a)

,000

,160

,128

,000

,000

,003

a Based on positive ranks. b Based on negative ranks.
Табл. 8 Статистическа верификация на показателите за агресивно поведение по SDF чрез Wilcoxon Signed Ranks Test .
Wilcoxon Signed Ranks
Test

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

А1 –
ВРАЖДЕБНОСТ –
А2 –
АГРЕСИВНОСТ

А1 –
ВРАЖДЕБНОСТ
А3 –
ДЕСТРУКТИВНОСТ

А1 –
ВРАЖДЕБНОСТ
А4 –
СЕБЕУВРЕЖДАНЕ

А2 –
АГРЕСИВНОСТ
А3 –
ДЕСТРУКТИВНОСТ

А2 –
АГРЕСИВНОСТ
А4 –
СЕБЕУВРЕЖДАНЕ

А3 –
ДЕСТРУКТИВНОСТ
А4 –
СЕБЕУВРЕЖДАНЕ

-12,446(a)

-14,199(a)

-14,620(a)

-6,098(a)

-6,861(a)

-3,315(a)

,000

,000

,000

,000

,000

,001

a Based on positive ranks.

От фактора фактора възбуда-враждебност
по PANSS, симптомите на възбуда се оказаха
значимо по-тежки (p < 0.001) от симптомите
на враждебност, но без значими различия със
симптомите на несъдействие и лош контрол над
импулсите. Симптомите на враждебност се оказаха
значимо по-леко изразени (p < 0.001) от симптомите
на несъдействие и лош контрол над импулсите.
Симптомите на несъдействие се оказаха значимо
по-тежки (p = 0.003) от симптомите на лош контрол
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над импулсите.
При показателите за агресивно поведение
по SDF, проявите на вербална агресия се оказаха
значимо по-изразени (p < 0.001) от проявите
на физическа агресия, на деструктивност и на
автоагресия. Проявите на физическа агресия се
оказаха значимо по-изразени (p < 0.001) от проявите
на деструктивност и автоагресия. Проявите на
деструктивност се оказаха значимо по-изразени (p
< 0.001) от проявите на автоагресия.
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Сравняването на честотата на агресивните
прояви от нашето изследване (Табл.5,6; Фиг.1)

показа данни, сходни с посочените в подобни
изследвания.

Фиг. 1. Сравнение на изразеност на показателите за агресивно поведение по SDF.

АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ШИЗОФРЕНИЯ - ВИДОВЕ В %
35

30

25

20

15
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5

0
ВЕРБАЛНА АГРЕСИЯ

ФИЗИЧЕСКА АГРЕСИЯ

Например, Bartels et al., 1991 8 посочват
13% определено агресивни и 18% склонни към
заплашително поведение шизофренни пациенти.
Нашите данни сочат 12,3% честота на агресивни
прояви сред изследваните лица. Biancosino et al.,
2009 10 съобщават за агресивно поведение при
10% от хоспитализираните пациенти и за 3% от
тях, извършили нападения над други пациенти
или персонал. Нашите данни сочат за агресивно
поведение при 10,5% от пациентите и 1,8%
реализирали нападение над околните. Според
Ellouze et al., 2009 13, агресивните шизофренно
болни са 18,07% от всички хоспитализирани; според
Krüger & Rosema, 2010 25, сред дългопребиваващите
шизофренни пациенти честотата на агресивност
е 16%; според Grassi et al., 2006 18, честотата на
агресия е 11,6% от хоспитализираните пациенти,
а според Swanson et al., 2006 30, агресивност се
среща при 15% от шизофренните пациенти. Ние
установихме честота от 12,3% в нашето изследване.
В допълнение, Fottrell, 1980 16, отбелязва – при
шизофрения сериозните прояви на агресия са
редки, преобладават дребните инциденти; същото
наблюдавахме и ние в нашата кохорта.

ДЕСТРУКТИВНИ ПОРИВИ

АВТОДЕСТРУКТИВНИ ПРОЯВИ

Отбелязахме асоциациите между тежест на
симптомите по факторите на PANSS и изразеността
на агресивност на новохоспитализираните
пациенти през първата седмица от престоя (Табл.9).
Според посочените данни, очертаха се
следните корелации между наблюдавано агресивно
поведение и пряко предшестващи симптоми:
За позитивния фактор, фактора дезорганизация, фактора възбуда / враждебност, и за общата
оценка по PANSS се отчете права корелация с всички
показатели за агресивност (вербална агресия,
нападения, разрушителни пориви и себеувреждане), както и с общата оценка за агресивност.
За депресивния фактор по PANSS налице бе
права корелация само по отношение на вербалната
агресия и склонността към самоувреждане.
Докато за негативния фактор по PANSS
не установихме права корелация с типичните
за агресия показатели, а само по отношение на
деструктивни прояви и себеувреждане.
Установените от нас прави корелации на
агресивност с клинични симптоми от различен
тип са обект на поредица проучвания в това
направление.
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Табл. 9. Съответствие между показатели за агресивност и тежест на симптоми по фактори на PANSS – корелационен анаилиз.
PANSS
POSITIVE

PANSS
NEGATIVE

PANSS
DISORGANIZ

PANSS
HOSTILITY

PANSS
DEPRESSION

PANSS TOTAL
SCORE

,273(**)

-,015

,156(**)

,329(**)

,058(*)

,212(**)

,000

,548

,000

,000

,029

,000

,343(**)

-,017

,196(**)

,401(**)

,070(*)

,269(**)

,000

,598

,000

,000

,030

,000

,277(**)

-,031

,137(**)

,329(**)

,058(*)

,198(**)

,000

,226

,000

,000

,033

,000

,341(**)

-,039

,169(**)

,394(**)

,068(*)

,247(**)

,000

,230

,000

,000

,034

,000

,180(**)

,040

,156(**)

,250(**)

,008

,177(**)

,000

,134

,000

,000

,760

,000

,218(**)

,048

,188(**)

,296(**)

,010

,219(**)

,000

,135

,000

,000

,767

,000

,087(**)

,099(**)

,114(**)

,159(**)

,028

,137(**)

,001

,000

,000

,000

,322

,000

,105(**)

,119(**)

,138(**)

,186(**)

,032

,167(**)

,001

,000

,000

,000

,325

,000

,093(**)

,121(**)

,119(**)

,117(**)

,079(**)

,140(**)

,001

,000

,000

,000

,005

,000

,111(**)

,146(**)

,142(**)

,137(**)

,090(**)

,171(**)

,001

,000

,000

,000

,005

,000

SDF – АСОЦИАЛНОСТ
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

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

А1 – ВРАЖДЕБНОСТ
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

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

А2 – АГРЕСИВНОСТ
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

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

А3 – ДЕСТРУКТИВНОСТ
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

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

А4 – СЕБЕУВРЕЖДАНЕ
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

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

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

В съответствие с нашите резултати са
находките на Abu-Akel, Abushua‘leh, 2004 2 и на
Amore et al., 2000 3 за връзка на агресивността с
компоненти на враждебност по BPRS.
За
свойството
на
позитивните
(психотичните) симптоми да засилват риска от
агресия се посочва от Bartels et al., 1991 8 ; Arango
et al., 1999 5 ; Angermeyer, 2000 4 ;Walsh et al., 2002 31 ;
Swanson et al., 2006 30 , Witt et al., 2013 32 ; Imai et al.,
2014 20 ; същото заключение подсказват и нашите
резултати.
Дезорганизираното поведение е асоциирано
с повишена агресивност при шизофрения според
Bartels et al., 1991 8 и Krüger & Rosema, 2010 25, както
и инкохерентната реч и мисловните разстройства
– според Imai et al., 2014 20 и Steinert et al., 2000 29.
Такава е и констатацията въз основа на нашите
данни.
Негативните симптоми нямат съществена
връзка с агресивността според Knezevic et al., 2015
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, а дори, според Swanson et al., 2006 30 , негативните
симптоми намаляват риска от агресия. Това
посочват и нашите данни за главните показатели за
агресивно поведение – вербална и инструментална
агресия.
Според Bartels et al., 1991 8 , липсата на
депресия е сред факторите, влияещи агресивността.
И при нашите резултати се оказва, че депресивността
не корелира с инструменталната агресия.
Добра находка в нашите резултати се
оказаха данните за свързаност на симптомите от
позитивен и дезорганизиран тип с агресивното
поведение – защото са знак че агресията при
шизофренния пациент е изводима не само от
тясен сноп афективни симптоми, а от същностни
съставки на шизофренния процес.
Важна в случая е ярката корелация на
симптомите от фактора възбуда / враждебност с
всички параметри на агресивното поведение. Защото
доказват значителния дял на психопатологични
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механизми в генезата на агресивността, оставяйки
за средовите фактори второстепенна роля.
Посочихме и корелациите на показателите
за агресивно поведение през първата седмица на
престоя с параметрите на боледуване (Табл.10).
За общата оценка за агресивност /
асоциалност установихме обратни корелации с
възраст и с давност на болестта, както и с броя на
болестните епизоди и хоспитализации.
За показателя А1 – враждебност / вербална
агресия, също както и при общата оценка за агре-

сивно поведение, установихме обратни корелации
с възраст и с давност на болестта, както и с броя на
болестните епизоди и хоспитализации.
За показателя А2 – агресивност / нападения
над околните установихме обратна корелация с
възраст и с давност на болестта.
За показателя А3 – деструктивно поведение
установихме права корелация с брой болестни
епизоди и хоспитализации.
За показателя А4 – себеувреждане
корелационни връзки не установихме.

Табл. 10. Съответствие между параметри на боледуване и показатели за агресивно поведение по SDF – корелационен анаилиз.
СРЕДНА
ВЪЗРАСТ

НАЧАЛО НА
БОЛЕСТТА

ВЪЗРАСТ ПРИ
ДИАГНОЗА

ДАВНОСТ НА
БОЛЕСТТА

БРОЙ
ЕПИЗОДИ

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИ

МЕРКИ НА
ПРИНУДА

-,138(**)

-,014

-,034

-,135(**)

-,061(*)

-,062(*)

,005

,000

,578

,219

,000

,024

,050

,882

-,176(**)

-,018

-,042

-,173(**)

-,077(*)

-,079

,005

,000

,582

,228

,000

,024

,053

,887

-,142(**)

-,003

-,006

-,148(**)

-,082(**)

-,102(**)

,014

,000

,912

,833

,000

,003

,002

,651

-,177(**)

-,003

-,007

-,185(**)

-,101(**)

-,126(**)

,016

,000

,923

,842

,000

,003

,002

,656

-,095(**)

-,022

-,044

-,066(*)

,016

,036

-,016

,000

,395

,125

,012

,567

,283

,627

-,117(**)

-,027

-,054

-,081(*)

,019

,043

-,017

,000

,399

,125

,012

,570

,290

,627

-,003

-,023

-,058(*)

,014

,063(*)

,111(**)

-,014

,902

,385

,043

,609

,027

,001

,661

-,004

-,028

-,071(*)

,016

,075(*)

,133(**)

-,016

,901

,384

,043

,612

,027

,001

,661

,025

,005

-,009

,030

,016

,065

-,007

,346

,855

,756

,265

,567

,056

,828

,030

,006

-,011

,036

,019

,078

-,008

,346

,857

,756

,265

,571

,056

,827

SDF – АСОЦИАЛНОСТ
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

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

А1 – ВРАЖДЕБНОСТ
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

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

А2 – АГРЕСИВНОСТ
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

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

А3 – ДЕСТРУКТИВНОСТ
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

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

А4 – СЕБЕУВРЕЖДАНЕ
Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff
Sig. (2-tailed)

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

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

И така, на базата на досега посочената
информация (Табл.1 – 10), нашите резултати
описаха облика на агресивния шизофренен
пациент: със симптоми на възбуда и враждебност
при постъпването, корелиращи с агресивно
поведение в последващата седмица, обикновено
– от женски пол, по-млад, с по-малка давност на
болестта, с по-ранна възраст на болестен дебют и

понякога – на диагностициране, с по-малък брой
предходни епизоди и хоспитализации и по-често
хоспитализиран по принудителен ред.
Данните от сходни проучвания са пъстри
и противоречиви – не случайно Witt et al., 201332
определят данните относно агресивния риск
при шизофрения като контрастни, а Imai et al.,
2014 20 предупреждават, че агресивността при
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крепа от резултатите на Karson, Bigelow, 1987 22 и
Fresán et al., 2005 17, отбелязващи повече предходни
хоспитализации при агресивните пациенти с
шизофрения. Това посочиха и нашите резултати.
От друга страна, ние не успяхме да
установим асоциация на агресивното поведение
с честота на досега прилаганите принудителни
мерки – за разлика от данните на Arcuni, Asaad,
1989 7 и Colasanti et al., 2008 12 – че агресивността
е по-честа при принудително хоспитализирани
пациенти. Обаче Grassi et al., 2006 16 също като нас
допускат, че принудителните мерки не корелират с
агресивността.
Високозначимата корелация между давност
на болестта с показателите за агресивно поведение
ни подтикнаха да задълбочим вниманието си в
тази област. За целта разделихме пациентите в
три емпирични групи: с давност на болестта до 10
години (N = 301), с давност на болестта от 10 до
20 години (N = 322) и с давност на болестта над
20 години (N = 344). Съпоставихме давността на
болестта според така определените групи с тежестта
на симптомите по PANSS – обща оценка и фактори
(Табл. 11), както и с тежестта на симптомите от
фактора възбуда-враждебност от PANSS (Табл. 12).

шизофренните пациенти е силно зависима от
културалните различия.
Има мнения за отрицателни находки.
Например, Arango et al., 1999 5 считат, че по време
на хоспитализацията агресивните пациенти с
шизофрения не се различават от не-агресивните
по социодемографски показатели и клинична
предистория. Според Grassi et al., 2006 18 ,
разлики по социодемографски показатели и вид
хоспитализация (доброволна или принудителна)
не са установени. Knezevic et al., 2015 24 добавят, че
възраст, давност на болест, и брой хоспитализации
не са сигурни предиктори за риск от агресия.
В този дух са и данните на Silver et al., 2005 27 –
че агресивните пациенти с шизофрения не се
различават от неагресивните по възраст, давност
на болестта, брой хоспитализации; на Witt et al.,
2013 32 – че възрастта при поява на болестта не
е асоциирана с агресивен риск (впрочем, това
показват и нашите данни).
Високо е съгласието – на Fottrell, 1980 16;
Karson, Bigelow, 1987 22; Benjaminsen, 1991 9; AbuAkel, Abushua‘leh, 2004 2; Short et al., 2012 26 – че
шизофренната агресивност е свързана най-вече с
млада възраст.
Установените от нас данни получиха под-

Табл. 11. Съответствие между давност на болестта и фактори на PANSS – анализ по Kruskal Wallis Test.
PANSS
POSITIVE

PANSS
NEGATIVE

PANSS
DISORGANIZ

PANSS
HOSTILITY

PANSS
DEPRESSION

PANSS TOTAL
SCORE

24,6113

21,2558

23,9468

9,8372

8,1462

92,1561

301

301

301

301

301

301

STD. DEVIATION

4,97176

5,75422

5,03162

2,63250

2,11626

14,56956

MEAN

23,2298

23,2453

23,7547

9,6087

8,0062

91,9876

322

322

322

322

322

322

STD. DEVIATION

5,30121

5,77394

4,92739

2,71989

2,23954

16,13687

MEAN

23,0174

24,7872

24,1831

9,3256

7,8169

93,1686

344

343

344

344

344

344

5,69433

5,35507

4,92908

3,02638

2,19027

18,21896

14,243
2
,001

56,038
2
,000

1,640
2
,440

5,289
2
,071

6,389
2
,041

2,101
2
,350

ДАВНОСТ НА БОЛЕСТТА
MEAN

ДО 10
ГОДИНИ

N

10 – 20
ГОДИНИ

N

НАД 20
ГОДИНИ

N
STD. DEVIATION

Kruskal Wallis Test
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Табл. 12. Съответствие между давност на болестта и показатели за враждебност от PANSS – анализ по Kruskal Wallis Test.
Р1–
ВЪЗБУДА

Р7 –
ВРАЖДЕБНОСТ

G8 –
НЕСЪДЕЙСТВИЕ

G14 –
ИМПУЛСИВНОСТ

PANSS
HOSTILITY

2,940

2,412

2,9900

2,9435

9,8372

301

301

301

301

301

STD. DEVIATION

1,1209

1,0566

1,05983

1,08634

2,63250

MEAN

2,870

2,342

2,8975

2,8447

9,6087

322

322

322

322

322

STD. DEVIATION

1,1391

1,0268

1,13239

1,09122

2,71989

MEAN

2,831

2,221

2,9215

2,7209

9,3256

344

344

344

344

344

1,2315

1,1212

1,23232

1,17209

3,02638

1,472
2
,479

8,902
2
,012

,845
2
,655

3,435
2
,179

5,289
2
,071

ДАВНОСТ НА БОЛЕСТТА
ДО 10
ГОДИНИ

10 – 20
ГОДИНИ

НАД 20
ГОДИНИ

MEAN
N

N

N
STD. DEVIATION

Kruskal Wallis Test
Chi-Square
df
Asymp. Sig.
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Установихме с хода на нарастване на
давността на болестта значимо по-леки симптоми
от позитивния фактор (p = 0.001) и депресивния
фактор (р = 0.041), и значимо по-тежки симптоми
от негативния фактор на PANSS (p < 0.001), както
и значимо по-леки оценки по показателя Р7–
враждебност (p = 0.012).

В допълнение, съпоставихме давността
на болестта според така определените групи с
тежестта на агресивното поведение – по показатели
и като обща оценка (Табл. 13), и установихме с хода
на нарастване давността на болестта значимо полеки прояви на вербална и физическа агресия (p <
0.001; р = 0.21), както и на агресивното поведение
като цяло (p < 0.001).

Табл. 13. Съответствие между давност на болестта и показатели за агресивно поведение – анализ по Kruskal Wallis Test.
А1 –
ВРАЖДЕБНОСТ

А2 –
АГРЕСИВНОСТ

А3 –
ДЕСТРУКТИВНОСТ

А4 –
СЕБЕУВРЕЖДАНЕ

АСОЦИАЛНОСТ –
ОБЩА ОЦЕНКА

,6146

,2326

,0963

,0365

,9801

301

301

301

301

301

STD. DEVIATION

,81914

,63172

,41716

,24898

1,59779

MEAN

,4472

,1988

,1056

,0528

,8043

322

322

322

322

322

STD. DEVIATION

,74800

,58878

,41171

,34453

1,54947

MEAN

,3576

,1453

,0988

,0698

,6715

344

344

344

344

344

,75016

,54728

,41347

,40523

1,69709

27,487
2
,000

7,698
2
,021

,207
2
,901

,840
2
,657

26,687
2
,000

ДАВНОСТ НА БОЛЕСТТА
ДО 10
ГОДИНИ

10 – 20
ГОДИНИ

НАД 20
ГОДИНИ

MEAN
N

N

N
STD. DEVIATION

Kruskal Wallis Test
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Тази наша находка (Фиг. 2) се оказа
принципно противоположна на данните на Imai
et al., 2014 20 – посочващи, че голямата давност на
болестта е асоциирана с риск от агресия, докато

нашите резултати убедително сочат значима
редукция на агресивния риск в хода на нарастване
давността на болестта.

Фиг. 2. Сравнение на показателите за вербална и физическа агресия в зависимост от давност на болестта.

ДИНАМИКА НА АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ И ДАВНОСТ НА БОЛЕСТТА
0,7
ДО 10 ГОДИНИ

10 – 20 ГОДИНИ

НАД 20 ГОДИНИ

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
А1 – ВРАЖДЕБНОСТ

Данните за връзка между агресивност и
давност на боледуване ни насочиха към сравняване
на тежестта на вербалната и физическата агресия,
наблюдавана при нашите пациенти в първата

А2 – АГРЕСИВНОСТ

седмица след хоспитализиране с параметрите на
боледуване. За целта, обособихме агресивното
поведение в две групи– пълна липса на агресивност
и наличие на агресивност в лека, умерена, изразена
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или тежка степен.
В съпоставката на така представената
агресивност с параметри на боледуване (Табл.
14, 15) установихме за вербална агресия значимо
по-малка средна възраст (p < 0.001), давност на

болестта (p < 0.001), брой предходни епизоди (p
= 0.004) и хоспитализации (p = 0.003), докато за
физическа агресия установихме значимо по-малка
средна възраст (p < 0.001) и по-малка давност на
болестта (p = 0.011).

Табл. 14. Съответствие между наличие на вербална агресия и параметри на боледуване – анализ по Mann-Whitney Test.
СРЕДНА
ВЪЗРАСТ

НАЧАЛО НА
БОЛЕСТТА

ВЪЗРАСТ ПРИ
ДИАГНОЗА

ДАВНОСТ НА
БОЛЕСТТА

БРОЙ
ЕПИЗОДИ

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИ

МЕРКИ НА
ПРИНУДА

45,35

25,9106

28,0151

19,2454

9,1776

9,1057

1,4085

652

649

529

652

597

369

497

STD. DEVIATION

10,964

8,28531

9,18578

10,87979

7,69960

7,68661

2,34868

MEAN

40,96

25,8280

27,8239

14,9016

7,9962

8,0675

1,2972

315

314

284

315

265

237

286

11,274

8,26802

9,07783

9,87855

7,80661

8,61928

2,01027

101065,500
150520,500
-,205
,838

74209,500
114679,500
-,285
,776

78348,000
128118,000
-5,983
,000

69379,000
104624,000
-2,889
,004

А1 – ВРАЖДЕБНОСТ
MEAN
ЛИПСВА

ИМА

N

N
STD. DEVIATION

Mann-Whitney
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

78862,000
128632,000
-5,856
,000

37568,500
65771,500
-2,934
,003

69970,500
193723,500
-,384
,701

Табл. 15. Съответствие между наличие на физическа агресия и параметри на боледуване – анализ по Mann-Whitney Test.
СРЕДНА
ВЪЗРАСТ

НАЧАЛО НА
БОЛЕСТТА

ВЪЗРАСТ ПРИ
ДИАГНОЗА

ДАВНОСТ НА
БОЛЕСТТА

БРОЙ
ЕПИЗОДИ

ХОСПИТАЛИ
ЗАЦИ

МЕРКИ НА
ПРИНУДА

44,42

26,0107

28,1839

18,1710

8,7356

8,3821

1,4053

848

844

707

848

764

513

676

STD. DEVIATION

11,166

8,41205

9,32435

10,87083

7,57216

7,45836

2,32377

MEAN

40,40

24,9832

26,3774

15,4034

9,4286

10,4516

1,1308

119

119

106

119

98

93

107

11,269

7,20050

7,68233

9,57337

9,01774

10,74053

1,49896

36092,000
328322,000
-,580
,562

22068,500
153909,500
-1,152
,249

А2 – АГРЕСИВНОСТ
MEAN
ЛИПСВА

ИМА

N

N
STD. DEVIATION

Mann-Whitney
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

40008,000
47148,000
-3,663
,000

47908,500
55048,500
-,814
,416

33974,500
39645,500
-1,552
,121

43199,000
50339,000
-2,545
,011

Фиг. 3. Сравнение надавност на болестта според липса или наличие на вербална и физическа агресия.

ДАВНОСТ НА БОЛЕДУВАНЕ И АГРЕСИВНОСТ

ЛИПСВА АГРЕСИВНОСТ

25

20

15

10

5

0

А1 – ВРАЖДЕБНОСТ
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А2 – АГРЕСИВНОСТ

ИМА АГРЕСИВНОСТ

35263,500
41041,500
-,442
,659

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(1)
Нашите резултати (Фиг. 3) за асоциация на
по-слаба агресивност с по-малка средна възраст
на пациентите е изцяло в съответствие с вече
цитираните множество изследвания за по-голяма
честота и изразеност на шизофренната агресивност
сред по-млади боледуващи.
Не са категорични данните за връзка между
давност на болестта и изразеност на агресивни
прояви – макар по-ниската средна възраст да
предполага по-кратка давност на боледуване, ала
това не винаги се случва. Налице са изследвания,
отричащи такава връзка. Silver et al., 2005 27 посочват, че агресивните пациенти с шизофрения не се
различават от агресивните по давност на болестта.
Извършилите нападение шизофренни пациенти
са без разлики по давност на боледуване и други
социодемографски параметри (Walsh et al., 2004).
Според Knezevic et al., 2015 24, давността на
болестта не се оказва добър предиктор за риск от
агресия. Witt et al., 2013 32 подчертават, че давността
на болестта не показва корелации с агресивно
поведение. Обаче нашите резултати ясно сочат за
значимо по-леки прояви на агресия при пациенти
с по-голяма давност на болестта и за значимо поголяма давност на болестта при пациенти без
агресивни прояви.
В заключение, считаме че кратката

давност на болестта е значим маркер за повишен
риск от агресия при хоспитализирани поциенти с
шизофрения.
Заключение
В проучване при 967 пациенти (541 мъже и
426 жени) с параноидна шизофрения по критерии
на DSM-IV, хоспитализирани за пореден епизод,
установихме в първата седмица на престоя найчести прояви на вербална агресия (33,6 %) и
физическа агресия (12,3%) и по-редки прояви
на деструктивност (6,9%) и автоагресия (3,1%).
Налице бе значима права корелация на агресивното
поведение с тежестта на оценки по PANSS –
като обща оценка и за факторите позитивен,
дезорганизация, враждебност и депресия, но не
за негативния фактор. С нарастване давността на
болестта налице бяха значимо по-леки позитивни
и значимо по-тежки негативни симптоми, както и
по-леки симптоми на враждебност. Пациентите
с вербална агресия бяха по-млади, с по-кратка
давност на болестта и с по-малко епизоди и
хоспитализации, а пациентите с физическа агресия
бяха по-млади и с по-кратка давност на болестта.
Очертава се ролята на кратката давност на болест
като маркер за риск от агресия при шизофрения.
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Приложение 1 Показатели за наблюдавано агресивно поведение и степени на оценка.
1.
2.
3.
4.

ГРУБОСТ И ВРАЖДЕБНОСТ
АГРЕСИВНИ НАПАДЕНИЯ
ДЕСТРУКТИВНИ ПОРИВИ
ПОРИВИ НА СЕБЕУВРЕЖДАНЕ

Грубо и неприязнено отношение, обиди, закани и заплахи, гневен тон и мимика
Склонност да бие, да удря, да напада и наранява – леко или до тежка увреда
Склонност да чупи стъкла и предмети, да къса дрехи, да поврежда, пали пожар
Скубе косите си, блъска глава, нанася си удари и рани – дори до самоосакатяване

0 – без нарушения – поведението е адекватно и изобщо не допуска поява на опасности
1 – леки или редки нарушения – практически не създават истинска опасност
2 – умерени или нееднократни нарушения – определено създават известна опасност
3 – изразени или чести нарушения – предполагат пряки и сериозни опасности
4 – тежки или постоянни нарушения – водят до изключително тежък опасен резултат
Приложение 2. Пет-факторен модел на PANSS по Wolthaus et al.
Wolthaus et al., Psychopharmacology.
2000 May; 150:399-403
POSITIVE FACTOR
P1 – НАЛУДНОСТИ
P3 – ХАЛЮЦИНАТОРНО ПОВЕДЕНИЕ
P5 – МЕГАЛОМАННИ ИДЕИ

84

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

EXCITEMENT-HOSTILITY FACTOR

P6 – ПОДОЗРИТЕЛНОСТ / ПРЕСЛЕДВАНЕ

P4 – ВЪЗБУДА

G1 – ХИПОХОНДРИЧНИ ОПАСЕНИЯ

P7 – ВРАЖДЕБНОСТ

G9 – НЕОБИЧАЙНО МИСЛОВНО СЪДЪРЖАНИЕ

G8 – НЕЖЕЛАНИЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ

G12 – ЛИПСА НА КРИТИЧНОСТ

G14 – ЛОШ КОНТРОЛ НА ИМПУЛСИТЕ

NEGATIVE FACTOR

DISORGANIZATION FACTOR

N1 – ПРИТЪПЕН АФЕКТ

P2 – МИСЛОВНА ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ

N2 – ЕМОЦИОНАЛНА ОТТЕГЛЕНОСТ

N5 – ЗАТРУДНЕНО АБСТРАКТНО МИСЛЕНЕ

N3 – ЛОШ КОНТАКТ

N7 – СТЕРЕОТИПНО МИСЛЕНЕ

N4 – ПАСИВНО / АПАТЧНО ОТТЕГЛЯНЕ

G10 – ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ

N6 – ЛИПСА НА СПОНТАННОСТ / РАЗГОВОР

G11 – НАРУШЕНО ВНИМАНИЕ

G7 – ДВИГАТЕЛНА РЕТАРДАЦИЯ

G13 – НАРУШЕНИЯ НА ВОЛЯТА

G16 – АКТИВНО СОЦИАЛНО ОТДРЪПВАНЕ

G15 – СВРЪХАНГАЖИРАНОСТ
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Консултативна психиатрия и непряката и дискриминация по
признак „професия“
Иво Нацов
Червен Бряг
Психиатрията е медицинската специалност, която най-дълбоко и многопластово отразява
човешката личност, нейната история, нейната памет, но цялостната й интеграция е подложена на
систематично и последователно маргинализиране и дискриминиране от поредица административнобюрократични нормативни актове в последните 7-10 години. Налице е пропуск в съществуващата
нормативна база относно възможностите за предписване на антихолинестеразни инхибитори за лечение
на деменция от специалисти по психиатрия. Този пропуск е по същество дискриминаране на психиатрията
по признак професия по смисъла на Конституцията на РБ и нормативната уредба в сектор здравеопазване.
Българско списание за психиатрия. 2017: 2(1):85 – 88
Ключови думи: консултативна психиатрия, нормативна уредба, антихолинестеразни инхибитори

Consultation psychiatry and its indirect discrimination by sign of
“profession“
Ivo Natsov
Cherven Brjag
Psychiatry, medical specialty that best reflects deep and multi-layered human person, its history and
memory,but its whole integration is subjected to systematic and consistent marginalization and discrimination
by a series of bureaucratic regulations in the last 7-10 years. There is a loophole in the existing legislation on the
possibilities for prescribing anticholinesterase inhibitors for the treatment of dementia of specialists in psychiatry.
This omission is essentially discrimination of psychiatry at sign profession within the meaning of Constitution of
Republic of Bulgaria and regulations in the healthcare sector.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(1) :85 – 88
Keywords: consultation psychiatry, regulations, anticholinesterase inhibitors

ВЪВЕДЕНИЕ

ПРАВНА РАМКА

Психиатрията – медицинската специалност,
която най-дълбоко и многопластово отразява
човешката личност, нейната история, нейната
памет и цялостната й интеграция, е подложена на
систематично и последователно маргинализиране
и дискриминиране от поредица административнобюрократични нормативни актове в последните 7
– 10 години.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
„ДИСКРИМИНАЦИЯ“

НА

ПОНЯТИЕТО

Дискриминация
означава
неравно
третиране, което води до обособяване или
разделяне, или поставяне в привилегировано
положение на един човек, група от хора или цели
общности спрямо други.

Конституцията на РБ, чл.6 провъзгласява,
че всички хора се раждат свободни и равни по
достойнство и права, и че всички са равни пред
закона. Принципът за равнопоставеност и равни
възможности на всеки човек, толерантността,
предотвратяването
и
премахването
на
дискриминацията са ценности, залегнали в
основата на законодателството на страните от
Европейския съюз. В нашата страна основен
гарант на равнопоставеността между гражданите е
Конституцията на Република България, чл.6, който
гласи, че всички хора се раждат свободни и равни
по достойнство и права, и че всички са равни пред
закона. След присъединяването на България към
Учредителните договори на Европейския съюз
от 01.01.2007 г. са въведени редица директиви за
равнопоставеност като:
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-

Директива 2000/43/ЕО на 29.06.2000 г. за
равно третиране на лица, без разлика на
раса или етнически произход,
Директива 2000/78/ЕО от 27.11.2000 г. за
равен шанс за работа,
Директива 2002/73/ЕО на Европейския
парламент за равното третиране на мъжете
и жените по отношение трудова заетост,
професионално обучение и в други области.

Важен момент от сближаването на българското законодателство с европейските стандарти
е приемането на Закон за защита от дискриминация
на 16.09.2003 г от българското Народно събрание.
Целта на закона е да осигури на всяко лице правото
на:
-

равенство пред закона;
равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот;
ефективна защита от дискриминация.

През 2005г. е формирана Комисия за
защита от дискриминация, с основна цел контрол
за прилагане и спазване на специалния закон,
както и на други закони, уреждащи равенство в
третирането.
ВИДОВЕ ДИСКРИМИНАЦИЯ
• Пряка дискриминация;
Всяко неблагоприятно третиране на едно
лице в сравнение с друго в сходна ситуация на
основата на признаци като пол, възраст, социално
положение, етническа принадлежност, раса,
религия, образование, политически убеждения и
много други, установени в закон или в международен
договор, по който Р.България е страна.
• Непряка дискриминация;
Прилагане
на
привидно
неутрална
разпоредба, критерий или практика, които
поставят едно лице в неравнопоставено положение
в сравнение с друго в сходни ситуации, без за
това да има обективно оправдание. Непряката
дискриминация обикновено е скрита, трудно се
установява и доказва.
СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА
Настоящата нормативна уредба не позволява
на специалисти по психиатрия, сключили договор
с НЗОК, да предписват ацетилхолинeстеразни
инхибитори за лечение на деменция по проткол
Ic в противоречие с правни, здравно-обществени,
научни и професионални основания, и европейски
стандарти.
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ЦЕЛ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО
Да се представят юридически, здравнообществени, научни и професионални основания
и европейски практики, които обосновават
необходимостта от промяна на нормативната
уредба и регламентиране на възможност на
специалистите по психиатрия, сключили договор с
НЗОК да предписват горепосочените медикаменти
по протокол Ic, с последващо одобрение от комисия
по чл.78 т.2 от ЗЗО.
ОСНОВАНИЯ:
1.Здравно-обществени
Застаряването на нацията се коментира във
всички официални документи и болестите, които са
свързани със синдрома деменция, се увеличават.В
България около 100 000 души са с деменция, като
50 -60 000 са с Болест на Алцхаймер (според
епидемиологично проучване, проведено през 2008
г.). Между 30-70% от пациентите с Паркинсонова
болест развиват деменция. Според СЗО засегнати
са:
 1 от 6 във възрастта над 80 г.
 1 на 25 във възрастта 70-79 г.
 1 на 100 във възрастта 65-69 г.
 1 на 1400 във възрастта 40-69 г.
 прогнозата е, че в следващите 30 години
броят им ще се удвои.
Основна цел на заявената политика на
МЗ за лицата, страдащи от деменция, е създаване
на условия и гаранции за равнопоставеност и
пълноценно участие на хората с увреждания във
всички области на обществения живот, както и
упражняване на техните права чрез осигуряване
на социално-икономическа подкрепа на тях и
техните семейства, и интегриране в обща и /
или специализирана работна среда. Политиката
за възрастните хора с деменция е комплексна,
като предполага взаимодействие между всички
ангажирани институции в посока осигуряване
на медикаменти, здравни грижи, предоставяне
на медицински и социални услуги в семейна
и близка до семейната среда, подкрепа за
лицата, полагащи грижи за зависими членове
на семейството. Към настоящия момент все още
преобладава институционалният модел на грижа
за възрастните хора. На територията на страната
функционират 160 специализирани институции, в
които се полагат грижи за не повече от 11 хиляди
души. Сред тях има и 14 дома за възрастни хора с
деменция, в които са настанени 825 лица, а те от
своя страна са 7% от общия брой настанени лица в
специализирани институции. По епидемиологични
данни заедно с диагностицираните амбулаторно
болни от деменция, обхванати са не повече от 40%
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от засегнатите. По-голямата част от засегнатите
живеят в общността. В държавата са налице повече
от 427 специализирани амбулаторни психиатрични практики, сключили договори с НЗОК. Диагностицирането и управлението на психичните и
поведенчески разстройства при дементни състояния
е естествена и неотменима част от обслужването на
тези пациенти. Ограничаването на психиатрите в
изписванато на медикаменти за деменция означава
дискриминиране на пациентите от възможността
да получават комплексна здравна грижа, което
води до следните негативни последици:










ограничена възможност за ранно диагностициране на заболяването и ефективно
повлияване в стадий, в който това е
възможно на ниска цена за държавата. Покъсното откриване води до използване на
институционални здравни грижи, които са
значително по-скъпи.
ограничена работоспособност, трудоспособност и качество на живот, чието следствие е увеличена загуба на работни дни за
държавата, поради нуждата от обгрижване
от трети лица.
повече хора страдат от предотвратими
увреди.
по-малко хора с психично-здравни проблеми имат подобрено телесно здраве.
по-малко пациенти с психични проблеми подобрявят своето психично функциониране.
повече хора преживяват стигма и дискриминация
по-малко хора имат позитивен опит от
здравното обслужване

И обратно: регламентираният и опосредстван финансово от държавата достъп до психиатър
в амбулаторната практика води до следните
позитивни здравно-икономически следствия:




намалена продължителност на налагащият
се често при тези пациенти престой в
болница.
намален неаргументиран прием в болнично
заведение
намален брой рехоспитализации
2. Научно-професионални

Първо:
В МКБ-10, в рубриката F00-F09 Органични,
включително симптоматични психични разстройства, е записано:...“Деменцията е синдром, дължащ
се на болест на мозъка, обикновено от хронично или
прогресиращо естество, при който се увреждат
множество висши корови функции, включително

памет, мислене, ориентация, разбиране, смятане,
възможност за заучаване, език и съждения.
Когнитивните увреди се придружават, а понякога
се предшестват, от отслабване на контрола върху
емоциите,мотивацията, деградация в социалното
поведение....“
Видно от определението е, че психичните
и поведенчески разстройства са естествена част от
клиничната феноменология на дементния синдром,
които по дефиниция са терапевтичен обект на
психиатрията. В следдипломното обучение по психиатрия и в процеса на придобиване на специалност
по психиатрия се отделя значително място на
разстройствата, свързани с деменция. Полага се
държавен изпит, който лицензира преминалите
го успешно като експерти по проблема, с професионални качества да вземат самостоятелни
терапевтични решения.
Второ:
Описанието на рубриките G30.0, G30.1,
G30.8 в МКБ-10 / по които към този момент
е възможно изписване на медикаментите от
невролози/ припокрива описанието на рубриките
F00.0, F00.1,F00.9 в главата «Психични и
поведенчески разстройства». Не са ясни аргументите за едностранно включване на невролози в
терапевтичния процес.
Трето: Практиката показва, че една
значителна част от пациентите и техните близки
търсят първоночална психиатрична оценка и
лечение, именно поради факта, че дементния
синдром се манифестира преди всичко в психичното
и поведенческо функциониране на засегнатия.
3. Европейски практики и стандарти
Във всички европейски страни медикаментите лицензирани в терапевтичния процес
за деменция се предписват, както от невролози,
така също и от психиатри. Ще дадем пример с
официални документи от Англия и Германия.
Официалният
документ,
представящ
алгоритмите за терапевтично поведение при
деменции в Германия – S3 Letlinien „Demenzen“,
който може да бъде прочетен на адрес AWMF
online - das Portal des Wissenschaftlichen Medizin
(Arbeitsgemeinschaft
der
Wissenschaftlichen
Medizinischen Fachgeselschaften), е създаден
съвместно от Немските научни общества по
психиатрия и неврология. Подписан е от водещите
тези научни дружества професори и предписва
възможността за терапевтична медикаментозна
намеса, както на психиатри, така също и на
невролози.
В Англия „Guidance for the prescribing
the treatment of Alzheimer’s dementia“ изисква
лечението да се провежда от невролог, психиатър
или специалист по гериатрична медицина.
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ОБОБЩЕНИЕ
Предвид гореизброените аргументи смятам,
че е налице пропуск в съществуващата нормативна
база относно възможностите за предписване на
антихолинестеразни инхибитори за лечение на
деменция от специалисти по психиатрия. Този
пропуск, според скромното ми мнение е по
същество дискриминаране на психиатрията по
признак професия по смисъла на Конституцията на
РБ и нормативната уредба в сектор здравеопазване.
С оглед интересите на пациентите, изпълнеКнигопис:
1.
2.
3.
4.
5.
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Борисов, В. Здравната реформа на кръстопът, С., 2008
Директива 2000/43/ЕО от 29.06.2000 г.
Директива2000/78/ЕО от 27.11.2000 г.
Конституция на РБ
Позитивен лекарствен списък

ние на заявената политика от МЗ, интереса на
НЗОК (чийто основен таргет по закон е пациента,
а не финансиране на структури) смятам, че този
пропуск лесно би могъл да бъде преодолян, като
се регламентира възможност за предписване на
антихолинестеразни инхибитори за лечение на
деменция и по диагнози F00.0, F00.1, F00.9 от
специалисти по психиатрия.
П.С. Авторът декларира, че текстът отразява собственото му становище и не е свързан с
финансиране от фармацевтичната индустрия.

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(1)

Невропсихиатричен лиезон: серотонинов синдром и неговите
феноменологични конотации
Иво Нацов 1, Георги Дудушки 2, С. Великова 1
1 – Държавна психиатрична болница – Карлуково
2 – Многопрофилна болница за активно лечение – Кнежа
Представя се случай на млад мъж,получил терапия с комбиинация от атипичен антипсихотик,
серотонинергичен антидепресант и серотонинергичен анксиолитик по повод на депресивен епизод с
психотични симптоми.В хода на лечението се разгръща симптоматика от изобилно потене, стеснение
на яснотата на съзнанието, висока температура, ригидност на мускулатурата и миалгия, по повод на
което е консултиран с невролог и психиатър. Лабораторните находки показват увеличени стойности на
креатинфосфокиназа. Диференциално-диагностично са обсъдени две възможности: серотонинов синдром
и невролептичен малигнен синдром. Пиропокриването на симптоматика на двата синдрома повдига
теоретични и практически въпроси свързани с надеждното дефиниране на синдромите и с терапевтичното
поведение на лекаря.
Българско списание за психиатрия. 2016: 1(4):89 – 91
Ключови думи: психоневрологичен лиезон, серотонинов синдром, невролептичен малигнен синдром

Neuropsychiatric liaison: serotonin syndrome and its phenomenological
connotations
Ivo Natsov 1, Georgi Dudushki 2, S. Velikova 1
1 – State Psychiatric Hospital - Karlukovo
2 – General Hospital – Kneja
The report presents a case study of a young man treated with a combination of atypical antipsychotic,
serotonergic antidepressant and serotonergic anxiolytic for a depressive episode with psychoticsymptomss. During
the course of treatment he developed symptoms of excessive sweating, clouding of consciousness, high temperature,
rigidity and myalgia on the occasion of which he was consulted with a neurologist and psychiatrist. Laboratory
findings showed increased levels of CPK. Two diagnostic possibilities were discussed: serotonin syndrome and
neuroleptic malignant syndrome. The overlapping of the symptoms of both syndromes raised theoretical and
practical issues related to reliable definition of the syndromes and the therapeutic behavior of the physician.
Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(1) :89 – 91
Key words::neuropsychiatric liaison, serotonin syndrome, neuroleptic malignant syndrome

„Английският пациент“
Касае се за 31 годишен мъж с анамнеза
за депресия с психотични симптоми. Завърнал се
от Англия, където е бил лекуван извънболнично с
есциталопрам, буспирон и оланзапин.
Връщайки се в България, неговата депресивна симптоматика се задълбочава и той е консултиран по този повод с психиатър от областен
център, който увеличава дозата на есциталопрам
на 20 мг дневно. Продължава да получава 30 мг
буспирон и 10 мг оланзапин вечер.
Сравнително кратко време след увеличаване
дозата на есциталопрам пациента развива картина

на ексцесивно потене, повишена температура,
колебания в яснотата на съзнанието, ригидност на
мускулатурата, миалгия и тежка отпадналост.
По този повод е консултиран с невролог,
който намира средно тежка по степен ригидност,
усилени дълбоки сухожилни рефлекси, но без
клонус и завишени нива на креатинфосфокиназата,
АСАТ, АЛАТ, ЛДХ. Поставя работна диагноза
делир и иска консултация с друг психиатър.
Синдроми
При тази клинична картина се откроиха
няколко групи нарушения:
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1.

Промяна в яснотата на съзнанието,делир

2.

Симптоми на вегетативна дисфункциявисока температура, изпотяване

3.

Екстрапирамидна симптоматика – ригидност на мускулатурата

4.

Неврологична симптоматика – усиле-ни
дълбоки сухожилни рефлекси (хиперрефлексия), без клонус

5.

Увеличени нива на основни лабораторни показатели-АСАТ, АЛАТ, креатинфосфокиназа.

Анамнезата показа прием на относително
високи дози на антидепресант със серотонинергична
функция и анксиолитик също със серотонинергична
функция. Това, заедно с хиперрефлексията и делира
навеждаше мисленето към серотонинов синдром.
Но липсваше клонус-характерен за синдрома.
От друга страна, пациентът бе приемал
атипичен антипсихотик, а лабораторията показаха
леко завишени нива на креатинфосфокиназата,
което заедно със среднотежката ригидност на мускулатурата, високата температура и изпотяването
насочваше към злокачествен невролептичен
синдром.
Диферениално-диагностичният
пробем
се състоеше в допускането:серотонинов синдром
или лека степен на злокачествен невролептичен
синдром.
Терапевтично поведение
Тъй като не ни беше познат диференциращ
диагностичен тест между двата синдрома, терапевтичното поведение беше основано на допускането,
че и двата са налични.
Медикаментите
бяха
оттеглени
от
терапията, пациентът беше приет в болницата и
своевременно започна терапия с интравенозни
вливания на водно-солеви разтвори.
Той беше мониториран както по отношение
на жизнените му показатели, така и по отношение
на неврологичната симптоматика и психичното му
състояние.
Няколкото епизода на възбуда бяха
купирани посредством ниски дози лоразепам,
избягвайки по този начин антипсихотиците.
В рамките на четири дни делирът,
ригидността и нивата на креатининфосфокщиназа
се нормализираха. Не беше диагностициран клонус.
Клинико-феноменологични конотации
Клиничната картина на тези две състояния
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има много прилики.
Обикновено пациентите са делириозни, но
типът на делира (хипоактивен, хиперактивен или
смесен) не е надежден разграничител.
Пациентите
със
злокачествен
невролептичен синдром най-често са с по-дълбоки
нарушения на яснотата на съзнанието, по-дълбоко
делириозни, докато тези със серотонинов синдром
по-лесно възбудими 2.
И при двата синдрома е налице ригидност
на мускулатурата, но при злокачествения
невролептичен синдром тя е по-тежка.
Наличието на хиперрефлексия при серотонинов синдром, дори клонус, е важна находка,
която би могла да послужи в диференциалнодиагностично отношение, тъй като при злокачествен невролптичeн синдром дълбоките сухожилни
рефлекси са нормални, дори намалени 3.
Диагностични ориентири
Добри диагностични ориентири
подобни състояния са следните:






при

Анамнеза за прием на серотонинови
медикаменти, като селективни блокери на
обратния захват на серотонина, серотониннорепинефрин инхибитори на обратния
захват, тразодон, буспирон, МАО, както и
селегилин и трамадол може да ни насочи
към серотонинов синдром.
Увеличаване на дозата преди развитие
на КК, както и комбинацията от такива
медикаменти подсказват същата диагноза.
Има съобщения за извършване на суицид
посредством прием на серотонинергични
медикаменти.
При стабилизирани пациенти на терапия
със серотонинови агонисти би могъл
да възникне серотонинов синдром при
нарушена чернодробна функция 4.

Заключение


Разграничаването между серотонинов
синдром и злокачествен невролептичен
синдром понякога може да е трудно, тъй като
двата синдрома клинико-феноменологично
могат да се припокриват, а и двата са найчесто следствие от прием на психотропни
медикаменти.



Вероятно някои от тези случаи може би е
уместно да се разглеждат като „континуум“
между двата синдрома поради донякъде
лошото и твърде аморфно дефиниране,
а и поради липсата на дефиниране на
серотониновия синдром в ДСН-4-TR 1.
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Добросъвестното изследване на соматичния, неврологичния и психичен статус
могат да допринесат за изясняване на
конкретния случай, но могат да представят
също толкова неясна картина, подобно
на феноменологичната и концептуална
аморфност.



Лечението с психофармакологични средства, което е приоритет на специалиста по
психиатрия, е необходимо да се провежда
с оглед на възможните последици от това
лечение и заложените в него ятрогенни
въздействия, като развитие на серотонинов
или невролептичен злокачествен синдром.
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