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	 За	социалните	проблеми	

Editorial: On social problems

A discussion over definitions and descriptions of Social Problem – as a term originally implemented in 
sociological sciences and soon later used to describe a broad variety of social situations and medical conditions with 
detrimental effect over security and well-being not only of single individuals, but over large social groups and society. 
A useful and easily applicable operational definition is proposed – hopefully well accommodated to the specifity of 
psychiatric situations and current needs of daily praxis.

Bulgarian Journal of Psychiatry.Vol.2 (2):96-100.

Todor Tolev
 

Темата за естеството на социалния проблем 
някак остава встрани от стремежите за постигане 
на съвременен, адекватен и пълен понятиен апарат, 
обслужващ потребностите на психиатричната 
практика, пък (защо не?) – и на психиатричната 
теория. Не че тази тема е рядко споменавана – 
ще посочим, че само в PubMed към днешна дата 
има 45958 заглавия на реферирани публикации, 
откликващи на ключовите думи social problem и 
psychiatry, а сред тях обзорните публикации са 
4808. А при търсенето в интернет се натъкваме на 
277 милиона резултата!

Откъде иде това свръхобилие на предлагана 
информация? 

Преди всичко, ясна е острата необходимост 
от употреба на термина социален проблем. Не е 
случайно, че най-сетне и в нашите психиатрични 
служби бе имплантирана професионалната пози-
ция на социалния работник, с което – въпреки 
доста тромавото обозначение, се дава израз на 
нуждата от вещи, многопосочно ерудирани, ала 
тясно специализирани участници – компоненти на 
модерния, ефективен психиатричен екип. Които бързо 
получиха признание заради полезната си намеса в 
психиатричния лечебно-възстановителен процес.

Този отклик е закономерен и адекватен – 
защото днес названието социален проблем все по-
често се употребява в тревожно разнороден брой 
области. Тук, за илюстрация, ще посочим съвсем 
ограничен брой от тях.

Разбираем е интересът към социалните 
проблеми, свързани с бездомност при психична 
болест. В обзорен формат се обсъжда честотата и 
облика на проблемите при бездомниците с шизо-
френия (Foster et al., 2012 15), грижите за лицата 
с тежка психична болест (Rosenbaum, 2016 47) и 
значението на правната принуда при амбулаторни 
безпризорни психиатрични пациенти (Kisely, 
Campbell, 2014 26). Коментира се връзката между 
разкрити психиатрични легла, ниво на бездомност и 
честота на попадане в затвор (Winkler et al., 2016 59); 
оценката за качество на живот при бездомни лица с 

шизофрения (Girard et al., 2017 16); спецификата на 
палиативни грижи, съчетани с бездомност (Hudson 
et al., 2016 21).

Значително внимание получава и темата с 
безработицата при психична болест като източник 
на социални проблеми. Предлагат се обзори, по-
светени на връзката между социоикономически 
фактори и алкохолизъм (Collins, 2016 10) и загуба 
на работа поради алкохолна злоупотреба (Kintzle et 
al., 2015 25); връзка на честота на безработица със 
смъртност (Roelfs et al., 2015 42) и роля на защи-
тената трудова среда при тежка психична болест 
(Kinoshita et al., 2013 24; Modini et al., 2016 38), както 
и факторите, определящи възстановяване от тежка 
психична болест (Drake, Whitley, 2014 12).

Има немалко публикации относно социални 
проблеми във връзка с агресивност при психична 
болест. Впечатляващи са обзорите за честота на 
виктимизация при тежко боледуващи с шизофрения 
и биполарно разстройство (Latalova et al., 2014 29); 
за насилие към интимния партньор (Chmielowska, 
Fuhr 2017 9); за идентификация на риск от агресия и 
недиференцирани психични разстройства (Silveira 
et al., 2016 47); за връзката хомицид – суицид 
(Knoll, 2016 27); за клинични и законови аспекти на 
контрола над огнестрелни оръжия (Pinals, Anacker, 
2016 41); за проблеми заради агресия в психиатрични 
стационари (Fisher, 2016 14) и в психиатричните 
спешни служби (Stowell et al., 2016 52).

Отделено е място и за обзори върху свърза-
ните със суицид социални проблеми. Публикувани 
са насоките за оценка и овладяване на суицидна 
идеация в спешната психиатрична помощ (Weber 
et al., 201756); предлагат се обзори за суицид в 
психиатричните болници и свързаните с него риск-
фактори (Wolfersdorf et al., 2016 60); за взаимно 
влияние между стигма и суицидалност (Carpiniello, 
Pinna, 2017 7); за превенция на социални проблеми 
чрез предикция на суицидно поведение (Carter et 
al., 2017 8); за роля на сексуална ориентация спрямо 
суицид при младежи (Miranda-Mendizábal et al., 
201737)
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Коментирана е и темата за социалната 
изолация (Webber et al., 2017 57), например във връзка 
с повишената смъртност (Bhatti, Haq, 2017 5), ролята 
и за телесно здраве, безработица и виктимизация 
при шизофрения (Morgan et al., 2017 39). Обсъждана 
е в контекста на социалните проблеми и ролята 
на хроничния стрес (Smith, Schwartz, 2017 49) – 
включително ако е свързан с работа (Harvey et 
al., 2017 20), прекалената употреба на интернет 
(Nakayama et al., 2016 40) и интернет – игрите ( Lee et 
al., 2016 31). Има обзорни публикации за социалните 
проблеми при хронична болка (Dueñas et al., 201613), 
алкохолизъм (Collins, 2016 10), семейни фактори и 
биполарна болест (Johnson, 2016 22), за присъщите на 
детството социални проблеми – във връзка с трудова 
свръхексплоатация (Sturrock, 2016 53), бедност и 
стрес (Blair, Raver, 2016 6), сексуално посегателство 
(Satapathy, 2017 44) и терористична заплаха (Slone, 
2016 48). Има и обзори за връзката между социални 
проблеми и спешните психиатрични служби (Wheat 
et al., 2016 58; Barratt et al., 2016 2).

Особено важно е свързването на поява 
на социални проблеми с психиатрична стигма. 
В тази област например има добри анализи за 
възможността за избягване на психиатрична стигма 
(Link et al., 1991 33) и за влиянието на автостигмата 
върху социалното функциониране (Watson et al., 
2007 55). Има и обзори и метаанализи за асоциацията 
на психиатрична стигма с активно търсене на 
психиатрична помощ (Schnyder et al., 2017 45).

Широката и пъстра палитра на състоя-
нията, посочени като социални проблеми, свързани 
с психични разстройства или психоло-гични 
неблагополучия е знак за особено голя-мата 
потребност от използване на термин, обозна-
чаващ тези несгоди и мерките, подходящи за 
отстраняването им. Обаче няма ясно описание на 
параметрите на понятието социален проблем. Даже 
често в англоезичната литература като равностойни 
се ползват словосъчетанията social problem и social 
issue – което намалява обяснителната стойност на 
тези обозначения. Впрочем, още Émile Durkheim 
в началото на ХХ век отбелязва и критикува 
склонността на изследователите да споменават 
социалните взаимоотношения и свързаности без 
необходимите уточнения, и препоръчва създаване 
на адекватна мултидисциплинарна теоретична 
база с набор от дефиниции и оценъчни методи 
за обясняване на социалните процеси (Berkman 
et al., 2000 3). Обаче и днес наименованието 
социален проблем се ползва нашироко в контекста 
на психиатричните събития без съответното му 
дефиниране. Или получава прекомерно широко и 
твърде неясно тълкувание. Например, съвременният 
индонезийски социолог Soerjono Soekanto определя 
социалните проблеми (според анонимен интернет-
сайт) като „несъответствия между елементи на 
културата / обществото, които могат да застрашат 

живота на социални групи”. В друг интернет-сайт 
(http://hhs.helenaschools.org/) може да се прочете, че 
социалният проблем има субективни и обективни 
съставки и представлява социално състояние, 
считано от сегмент на обществото като увреждащо 
и изискващо отстраняване. В което истината е 
много, ала не се срещат конкретни дефиниращи 
критерии, пригодни за ползване на понятието в 
текущата работа. В Оксфордския речник (Oxford 
Dictionary) за социален проблем е посочено, че това 
е всеки аспект на обществото, изискващ корекция 
или развитие чрез някаква форма на социално 
инженерство, а също – затруднение в създаване 
или поддържане на взаимоотношения, базирани 
на интеракции. А в Речника по социология (A 
Dictionary of Sociology, Oxford University Press, 
1998 1) е отбелязано за Обществото за изучаване 
на социални проблеми (Society for the Study of Social 
Problems / SSSP), занимаващо се с девиантността 
и социалните проблеми от позициите на 
доминиращата Теория на етикетирането (labelling 
theory, Howard S. Becker, 1963).

Знаем, че тематиката за социалните 
проблеми е в сферата на социологическите науки 
и от около два века (според Mary, Senn, 1993 35) 
големите страни на Запада са разтревожени от тези 
явления. Ето защо, множество социолози предлагат 
дефиниции за социален проблем, но без консенсус 
в тази област и със спорадичен интерес към 
усилията им през изминалия ХХ век. Като цяло, 
посочва се, че социалните проблеми се пораждат 
от икономически фактори (бедност, безработица), 
културални фактори (развод, детска престъпност), 
биологични фактори (инфекциозни болести, 
хранителни отравяния), психологични фактори 
(мозъчна болест) и др., а грижата за отстраняването 
им е на държавата и обществото.  

Специфични са социалните проблеми, 
свързани с расизъм и дискриминация по расови 
признаци (Social Problems Encyclopedia of Race 
and Racism, 2008 50), като се подчертава липсата на 
консенсус за дефиницията на социален проблем 
– защото е трудно да се посочи какво означава 
„съществени увреди”, „значителен брой хора” и 
„вредни последствия”. И точно по отношение на 
расовите проблеми тези разногласия са добивали 
повишена острота.

Все пак, болшинството дефиниции се 
обединяват около становището, че социалният 
проблем е състояние или поведение, което има 
негативни последици за голям брой хора и като 
цяло се определя като състояние или поведение, 
което следва да бъде коригирано. В това опре-
деление за социален проблем се различава 
обективна и субективна страна. Обективната 
съставка се свежда до големия брой хора, засегнати 
от това състояние и сериозността на надвисналата 
угроза. А субективната съставка се определя от 
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най-разпространеното схващане за това какъв тип 
девиантност следва да се определи като социално 
проблемна. Поради това социалният проблем 
сякаш възниква чак когато в обществото се появи 
и вземе връх позиция на напримиримост към 
конкретен вид нежелани събития. И се оказва, 
че обществото е инстанцията, определяща кое 
поведение е приемливо и кое – проблемно. Пример 
в това отношение е еволюцията на възгледа 
за изнасилването като социален проблем. Или 
развитието на оценката за социална неприемливост 
на употребата на „мека дрога”.

В генезата на социалните проблеми се 
различават две нива. 

Макро-социалното ниво свързва появата 
на социалните неблагополучия с противоречия 
в структурата на обществото. Auguste Comte, 
видният представител на школата на позитивизма, 
обяснява социалните проблеми като насилие 
и безредици с неспособността на хората да 
разберат обществото и управляващите го закони, 
и за решаването на тези социални проблеми са 
необходими социални технологии. Karl Marx, 
привърженик на хегелианската диалектика и 
основател на „марксизма”, посочва като причина 
за проблемите бедност, болести и престъпност 
класово-антагонистичната същност на обществото 
и практиките по социална експлоатация. Emile 
Durkheim, повлиян от позитивизма и критиките 
на разслоеното общество, свързва самоубийството 
с разпад на социални ценности и аномия.  А Ralf 
Gustav Dahrendorf, социолог, публицист и политик, 
счита социалните проблеми на съвременното 
общество за неотстраними и препоръчва общест-
вени механизми за привеждането им под контрол.

Микро-социалното ниво извежда социал-
ните проблеми от ценностите на малки социални 
групи. Oscar Lewis обяснява бедността с липса 
на амбиции и лош трудов морал, и нарича това 
съчетание „култура на бедността” – свеждащо се 
до стремеж към пряка полза вместо до дългосрочно 
планиране.

C. Wright Mills въвежда разграничаване 
на частни от социални проблеми. Частните се 
пораждат в непосредственото обкръжение на 
индивида и застрашават индивидуалните му 
ценности. Социалните надхвърлят непосред-
ствената среда на индивида и засягат структурата 
на обществото, като застрашават обществените 
ценности (Mills, 1959 36).

Бихме приели, че сред плеядата съвременни 
имена особено се открояват някои автори. 
Сред привържениците на конструктивисткото 
направление от 70-те години на ХХ век ще 
споменем Malcolm Spector и John Kitsuse, 
основатели на феноменологичната визия в 
рамките на конструктивисткия подход (Spector 
M, Kitsuse JI.1977 51). Ще добавим и за Donileen 

Loseke заради теоретичния принос и акцента върху 
микросоциологичния аспект на феноменологичния 
подход към социалните проблеми (Loseke DR, 
200334). Ще отбележим и Joel Best, който дефинира 
социалния проблем не като статично състояние, 
а като процес в развитие. Което добре обяснява 
ролята на социалните движения и политическите 
събития за подхода към социалните проблеми 
(Best, Joel, 2013 4).

Към съдържанието на термина социален 
проблем имат отношение няколко други 
понятия от кръга на социологията и социалната 
психология. Най-близко до неговата същност 
е концепцията за синдром на социален срив / 
social breakdown syndrome на Gruenberg – защото 
описва опустошаващата ролева дисфункция, а 
не психиатричните симптоми сами по себе си 
(Gruenberg, 1976 19).Близко е и понятието социални 
дисфункции – защото дисфункциите са отклонения 
от присъщо ролево поведение и са девиации по 
отношение на основни социални роли (Goldman 
et al., 1992 18; Schrank, Slade, 2007 46). И разбира се 
– концептуалната стойност на идеята за социални 
роли – като основни носители на човешкото 
социално поведение (Gleave et al., 2009 17; Sunstein, 
1995 54). Следва да добавим и понятието качество на 
живот / Quality of Life – защото е важен измерител 
за психично здраве и белег за успех в социални 
роли (Katschnig et al., 2002 23) – а оттам и за липса 
на актуални социални проблеми.       

Съдържанието на понятието социален 
проблем не е безчувствено към културалния контекст 
със съответните му социални ценности, а оттам 
– и очаквания за изхода от болестта и прогнозите 
за успех в представяне в присъщи социални роли 
(Corin, 1990 11) и затова бъдещото развитие на 
практическите аспекти на социологичната наука 
трябва да са подготвени да приемат многообразието, 
изводимо от мултикултуралността и неизбежното 
сливане и смесване на традиции, норми, вярвания, 
изисквания и надежди (Leon-Guerrero, 2015 32).

Въпреки интердисциплинарната си приро-
да, терминът социален проблем бива разглеждан и 
прилаган в случая от гледна точка на потребностите 
на психиатричната практика. Поради това този 
термин трябва да се вписва в специфичната рамка 
на невронауките, част от които са областите 
на приложната психиатрия. Което означава, че 
терминът социален проблем следва да е съответен 
на дескриптивното знание, а това предвижда 
надеждно и проверимо обособяване чрез ясни 
и адекватни операционални дефиниции – за да 
се изпълнят методологичните изисквания към 
постигането на хомогенна интегративна хуманна 
невронаука (Kotchoubey et al., 2016 28).

Поради това не бива да забравяме, че 
дефинирането на социален проблем съдържа два 
трудно съчетаващи се аспекта. От една страна, 
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дефиницията следва да удовлетвори популярно 
изказаните публични / обществени очаквания, за 
да е валидно свързана с други зони на социалните 
науки. От друга страна, тази дефиниция следва да 
е съобразена с добри професионални стандарти 
(Lauer, 1976 30). 
 Ала нека засега оставим вълнуващата 
екскурзия из неизбродната джунгла на класическата 
и съвременна социология и се опитаме да 
предложим скромна операционална дефиниция 
на понятието „социален проблем”, предвидена за 
приложение в текущата психиатрична практика. И 
нека тази дефиниция да звучи примерно така:

Психиатричен социален проблем е поява 
на обективна и изискваща институционална 
намеса невъзможност за адекватно встъпване в 
необходима значима културално присъща социална 
роля по психопатологично детерминирани причини 
и / или стигма-генерирано въздействие. 
 Дефиниращите параметри на това 
определение предполагат:

- обективна	 невъзможност (за поемане 
на социална роля) – да бъде доловима от 
страничен експерт, а не само да е продукт 
на субективно преживяване;

- адекватно	 встъпване (в предписаната 
социална роля) – защото, примерно, 
неадекватното участие в трудово-
професионална роля не е ефективно и е 
обременително за околните;

- необходима (социална роля) – защото, 
примерно, социалната роля на родител 

имплицитно предполага неотложни 
конкретни задължения, докато на страничен 
родственик – не;

- значима	 (социална роля) – защото, 
примерно, социалната роля на лечител 
е свързана с тежка отговорност и риск 
от сериозни санкции, докато ролята на 
събеседник не е;

- културално	 присъща (социална роля) 
– защото, примерно, невъзможността за 
ролево участие в хиндуистки религиозен 
ритуал изобщо не е актуална из нашите 
земи;

- по	психопатологични	причини (осуетено 
ролево участие) – защото, примерно, 
арестът е заради симптоми на болестта, 
а не е извънболестен отказ от роля на 
законопочитащ гражданин;

- и	 /	 или	 стигматизиращо	 въздействие 
(възпрепятствано ролево участие) – защото 
е всеизвестна силата на неофициалните 
предубеждения относно поемане на ролеви 
ангажименти;

- изисква	 институционална	 намеса (за 
регламентиране на ролевия статус) – 
защото се зачита консултативната намеса 
на длъжностно лице, а не, примерно, 
съветите от приятели.

Разбира се, тази  дефиниция е само опит 
за подтикване към дебат по темата, и дано това се 
случи, защото  
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. 
Човекът	е	отречен
(В памет на Жоро Койчев)

Никола Марков, Симеон Марков 
Пловдив

 Представен е видният български художник Илия Бешков в светлината на неговата борба не съмо с 
уродствата на властниците, но и със симптомите на хипотиреоидизъм.

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(2):101-105. 
Ключови думи: Илия Бешков, творчество, хипотиреоидизъм.

The man is castoff
Nikola Markov, Simeon Markov
Plovdiv

 A representation of the prominent Bulgarian artist Ilya Beshkov is proposed, in the context of his battle not 
only with ruler’s atrocities, but also with his hypothyroidism symptoms.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(2):101-105. 
Key words: Ilya Beshkov, creativity, hypothyroidism .

     „Бездарният преследва всеки дар, робът убива свободния. Отегчи се до смърт душата ми от хитреци, 
измамници и угодници. Дано имам сили да не ги намразя и мъдро сърце – да ги възлюбя“. 

Чувам тези думи на Илия Бешков с гласа на Жоро Койчев!
    

Илия Бешков е роден на 24 юли 1901 година 
в Долни Дъбник в семейство с пет деца.  В периода 
1918 – 1920 г. Бешков следва в Юридическия 
факултет на Софийския университет. Завръща се за 
кратко в Плевен като учител. През 1921 г. започва 
да учи живопис в Художествената академия в класа 
на проф. Никола Маринов и завършва през 1926 г.

Още като студент печата карикатури в сп. 
„Маскарад“, „Див дядо“, „Българан“, „Стършел“, 
„Вик“. илюстрира изданията на издателствата „Т. 
Ф. Чипев“ и „Хемус“. От 1925 г. сътрудничи на в. 
„Пладне“ и редица други издания. На два пъти в 
този период е арестуван: през 1923 г. за участие в 
юнското въстание и след априлските събития през 
1925 г.

От 1930 г. е член на дружеството „Родно 
изкуство“. От 1945 г. преподава в Академията 
рисуване, илюстрация и оформление на книгата, 
редовен професор там става през 1953 г., завежда 
катедра „Графика“ до края на живота си.

Трудно е да се пише за Илия Бешков. В 
есето си „Смъртта на Илия Бешков“ Петър Увалиев 
пише: „Бешков беше изключително дълбок човек“. 
Скулптурът Стоян Конаклиев предупреждава: 
„Трудна работа е Бешков! Необозрима мисъл! 

Веднъж го чух да доказва защо човекът трябва да 
се рисува от главата. От нея трябва да се започва, 
защото човекът е носител на висша духовност. 
Стреми се към небето. Друг път Бешков пак така 
вдъхновено убеди компанията, която затаила дъх 
го слушаше, че човек трябва да се рисува, здраво 
стъпил на земята. От краката, към главата! 
Защото човек е преди всичко земно същество! И в 
двата случая беше убедителен, логичен!“.

Независимо каква е властта, Бешков винаги 
е над нея и срещу нея. Признат от гилдията  и 
критиците за един от най-добрите „рисувачи“ на 
времето си, избира карикатурата като средство 
и оръжие, за да изрази своята душевност и 
гражданска позиция. Словото на Бешков е не по-
малко проникновено. То ни връща към духовни 
стойности, който са дефицитни и за днешния ден 
и ни изпраща в пространството на морала, на 
гражданско поведение на личност-икона, с която 
времето винаги ще бъде пред нас, най-висока мярка 
за духовна и душевна хигиена. 

Акад. Светлин Русев, слушайки словото 
на Бешков изнесено и споделено от безсмъртните 
Апостол Карамитев, Любомир Кабакчиев, Георги 
Черкелов, Ицко Финци, споделя: „Имах усещането 
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и някога, и сега отново, че слушам изключителни 
изпълнения, различни като интерпретация на 
гениално музикално произведение, което изпълва 
пространството с мъдрост, доброта, много 
човечност и светлина……все повече съм убеден, 
че сиромашката ни страна е дарена с личност, 
далече над домашните ни критерии – съизмерима 
само с най-големите в световното семейство на 
духа. За съжаление ние никога не сме имали мярка 
за големите над нас и у нас. В най-добрия случай 
приживе ги приемахме и изравнявахме като един 
от другите, а след това безхаберието, завистта 
и безпаметието постепенно ги изпращаха в 
една манипулирана история“. Емилиян Станев 
признава: „ Добре, че Бешков не реши да стане 
писател, всички ни щеше да направи ненужни“. Не 
е ли актуално и днес написаното от Бешков: „ …Но 
както мохамеданството, така и марксизмът не 
могат да разчитат на пълна победа, макар че те, 

за разлика от християнството, имат за основна 
и върховна цел именно победата над целия свят – 
победа със сила, с оръжие, със смърт на врага“. 

И в рисунката, и в словото присъства Илия 
Бешков – свободният човек. Остър, критичен, 
категоричен, гневен – той с безжалостни щрихи 
характеризира особеностите на различни религии, 
народи и прослойки. Проблемите, които постави 
и реши Бешков, преди да бъдат изкуство са 
проблеми на морала, философията и политиката – 
на хуманизма. Той въвежда морала в изкуството не 
като нравствено-педагогическа, а като естетическа 
категория, политиката не като тезис, а като лична 
съдба и позиция. Бешков притежава овладяната 
дарба с линията и обема, петното и пространството 
да изгражда образи и характери, събития и явления 
като проява на един пластичен свят, свързан с 
възхода и низостта на човека – с цялостната проява 
на битието си.
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Малцина са авторите, които така ясно и 
определено са тръгнали от себе си като позиция 
и присъда, за да стигнат до мащаби и обобщения, 
граничещи с безкрайността, с чувството за 
единството и общността на Вселената. Едно 
движение на перото и четката е в състояние 
да разграничи истината от лъжата, силата от 

слабостта. Няколко щриха вече са отделили мрака 
от светлината, или жертвата от убиеца. Светлината 
и сянката при Бешков се наричат низост и падение 
или върхове на духовно издигане. Илия Бешков 
постигна най-трудното – живя, страда и понесе 
съдбата на всичко, което беше негова рисунка.  

Жоро Койчев имаше специален интерес 
към живота и творчеството на Илия Бешков. 
Можем да ги наречем двама приятели по дух. 
Догматизмът, лозунгаджийският ентусиазъм, 
фалшът и лицемерието ги помрачаваха, гневът им 
растеше, нотките на отчаяние зачестяваха. Острият 
клиничен поглед на Жоро Койчев откри, че на 

повечето снимки и автопортрети Илия Бешков 
е дебело облечен – свидетелство за постоянно 
чувство на студ. Запознавайки се детайлно с 
биографията на твореца, той стигна до извода, че 
Бешков е страдал от хипотиреоидизъм. На тази 
тема посветихме интердисциплинарна среща. 
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Симптомите на хипотиреоидизма могат 
да варират широко, в зависимост от тежестта 
на хормоналния недоимък. В началото могат да 
бъдат трудно забележими – като напрамер умора 
и забавеност на умствените процеси, които могат 
да се отдадат на остаряването. Ето какво признава 
самият Бешков, но на 49 годишна възраст: „ …
старостта е безплодна и това я прави скръбна, 
а понякога – зла и жестока“. С напредването на 
заболяването се развиват повишено усещане за 
студ, запек, бледа и суха кожа, подпухналост на 
лицето, дрезгав глас, мускулни болки, тежест и 
вдървеност в раменете и тазобедрените стави, 
мускулна слабост в краката, оточност, депресия: 
„Аз съм карикатурист, „работа ми е”  да търся 
смешния, грозния, печалния и глупавия човек 
(извън мен и у самия мен). Но тъкмо това не мога 
да върша вече от доста време. Пълна криза – 
немощ, безсилие и безплодие сковаат и мисълта, 
и чувството, и ръката. Какво е станало у мен и 
извън мен? Явно е, че той не съществува (или аз 
не го виждам?!). Не. Ако съществуваше, той не 
би престанал да бъде смешен, глупав и затрогващ! 
Човекът е отречен…“   
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„Тая нощ умирах много пъти. Сега съм жив, но 
не съм съвсем сигурен в това. Не зная от где се 
извлича животът и къде го завлича смъртта.

Животът и смъртта вече не съществуват за 
мене. Те са нещо смешно.
А страданието, ужасното страдание? Щом е 
обусловено от оживяването и умирането – и то 
е без смисъл, без значение.

Ако трябва да мисля и се надявам за някаква 
утеха или радост, тя би трябвало да се намира 
някъде съвсем на крайчеца за присмех и шега.“

4 декември 1957 г.,  Илия Бешков 

  23 януари 1958 г. е последният ден 
в живота на Илия Бешков. В правителствена 
болница е консултиран от професорите Пухлев, 

Шаранков, Пенчев и Мавродиев от специалностите 
ендокринология, психиатрия и кардиология 
(хипотиреоидизмът повишава риска от сърдечни 
заболявания във връзка с високите нива на 
холестерол и води до увеличено сърце). 

Проф. Шаранков казва „ И аз мисля, 
че ние имаме сложен случай на ипохохдрия. 
Съжалявам, че през последните години съм бил 
далече от Бешков. Струва ми се, че можеше да 
се спаси за известно време“. Умира няколко часа 
преди рожденния си ден, ненавършил 57 години 
в същия месец, в който си отиде и Жоро Койч
ев!                                                                                                                                               

Живи оставаме учениците на Бешков и 
Койчев – всички, които бяха приели като равни, 
всички, които бяха извисили до себе си и повели като 
пастири в проблемите времето, пространството, 
морала, философията, политиката и светлината.
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Вилхелм	Гризингер	–	романтизъм,	класика	и	прозрение	
Иво Нацов

 
Предлага се преглед на живота и дейността на бележития немски психиатър Вилхелм Гризингер – 

допринесъл много за развитието на психиатрията – като част от медицинските науки и като комплекс от 
начинания, хуманизиращи грижите за боледуващите хора.

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(2):106-109.
Ключови думи: Гризингер, психиатрия, история на психиатрията, грижи в общността.

                    
              

Wilhelm	Griesinger	–	romanticism,	classics	and	enlightenment	
Ivo Natsov

 
An overview of life and work of the eminent German psychiatrist Wilhelm Griesinger is presented – for his 

great contribution to development of contemporary psychiatry – as a part of medical science and as a complex of 
implementations for humanizing cares over mentally sick people. 

Bulgarian Journal of Psychiatry. 2017, Vol 2(2):106-109.
Key words: Griesinger, psychiatry, history of psychiatry, community cares,

                                         …“What we need as psychiatrists is a concerted effort to nurture a new 
                                          breed of clinician scientists, able to bring back together those founda-
                                          tional strands of psychiatry that in the last decades have drifted apart…“

                                                                                                                            Assen Jablensky

 Въведение

 Обратно към Фундамента – това 
казва световноизвестният български професор 
Асен Жабленски в отговор на статията на Хайнц 
Качниг за кризата в психиатрията, публикувана на 
страниците на февруарския брой на World Psychiatry 
от 2010 година. Фундамента на психиатрията 
свързваме с имената на Емил Крепелин, Ойген 
Блойлер, Карл Ясперс, с немската класическа 
философия (Е.Кант например), с ортодоксалната 
немска психология (В.Вундт например), с името на 
един от основоположниците на социологическата 
наука – Макс Вебер. Малко преди тях обаче, 
друг немец поставя основите на това, което днес 
обозначаваме като модерна психиатрия не само 
като наука, но и като организация – един век преди 
Джордж Енгъл да формулира идеята си за т.нар. 
„биопсихосоциален подход“.

	 Животописание

 Вилхелм Гризингер се ражда на 29 юли 
1817 г. в Щутгарт, Германия и умира на 26 октомври 
1868 г. в Берлин. Той фигурира в днешната 
история на медицината и психиатрията като 
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новатор, чиято работа сочи пътя към съвременната 
психиатрична клинична практика, към напредъка 
на невропатологията и съвременните стратегии 
за диагностика на психичните заболявания. 
Неговото институционално лидерство помага за 
професионализиране на медицинската практика и 
научните изследвания, тъй като той модернизира 
клиничния дизайн и терапевтичните стратегии, 
извежда психичните заболявания като част от 
общественото здраве, пише учебници, помага 
да се списват научни списания и да се създадат 
професионални организации във времето, в което 
живее и твори.

Гризингер учи в Tübingen (това, което се 
нарича романтична медицина, базирана върху 
спекулативната философия за природата), в Париж 
(с физиолога François Magendie) и Университета 
в Цюрих (с Йохан Лукас Шонлайн), преди да 
получи медицинската си степен през 1838 г; по-
късно неговите учебни пътувания включват Париж 
и Виена. След като се връща в Медицинската 
клиника на Тюбинген през 1843 г., завършва своята 
хабилитация и е назначен за частен доцент по 
патология, медицина и история на медицината. 
През 1845 г. публикува първото издание на най-
важната си работа: Die Pathologie und Therapie 
der psychischen Krankhеiten; ( в 1865 на френски 
и 1867 на английски) – работа, която синтезира 
психиатрията и медицинската патология по начин, 
който реформира лечението на психичните болести. 
През 1847 г. е повишен в извънреден професор 
и става редактор на  Archiv fur physiologische 
Heilkunde. Неговата нарастваща репутация води до 
различни лидерски позиции: първо, като директор 
на Университетската клиника в Кил (1849 г.), а след 
това през 1850 г. като ръководител на медицинското 
училище в Кайро (както и личен лекар на Абас 
I, Валия на Египет и Судан). Двете години там 
му предоставят материал за две важни студии за 
тропическите болести – Klinische und anatomische 
Beobachtungen uber die Krankheiten von Aegypten, 
публикувана през 1854 и Infectionskrankheiten: 
Malariakrankheiten, Gelbes Fieber, Typhus, Pest, 
Cholera, публикувана през 1857 г. През 1854 г. е 
назначен за професор (Ordinarius) по клинична 
медицина и ръководител на клиниката в Tubingen. 
През 1859 г. се премества начело на Heil- und 
Erziehungsanstalt Mariaberg bei Gammertingen 
(Wurttemberg), една от първите институции за 
деца и младежи с умствени увреждания. През 
1860 г., когато е назначен в клиниката в Цюрих 
по Вътрешна медицина, участва в планирането и 
създаването на психиатричната болница Burgholzli, 
която открива през 1865 г. Както е известно, тази 
болница впоследствие ще се свърже с имената 
на Ойген и Манфред Блойлер, Лудвиг Бисвангер, 
Карл Густав Юнг, Карл Абрахам, Херман Роршах, 
Адолф Майер, Еужен Минковски. По това време 

той вече се е преместил в Берлин като директор на 
поликлиника Charite I, когато тази психиатрична 
институция е модернизирана, включвайки в 
работата си и неврология. Неговата катедра по 
психиатрия и неврология е била първата по рода 
си в Германия. Точно преди преждевременната 
си смърт през 1868 г. от перитифлит и дифтерия, 
той основава две важни списания по психиатрия: 
Medicinisch-psychologische Gesellschaft (1867) и 
Archiv fur Psychiatrie und Nervenkrankheiten .

Идеите	

Историята на медицината си спомня 
страхотната кариера на Гризингер с реформите 
му за лечение на психичните заболявания и на 
системата за убежище на душевно болните. 
Той смята, че душевно болните трябва да бъдат 
реинтегрирани в обществото и така да се ограничи 
хоспитализацията им вместо да се разработват 
системи за тяхната подкрепа в болниците. Той 
също така интегрира психиатрията като практика в 
областта на физиологията и медицината, решително 
я превъплъщава в наука, а не морална терапия, 
каквато е в Англия по това време. Работата му е 
в отговор на научните идеи на деветнадесети век 
за характеризиране на симптомите на психичните 
заболявания и подобряване на диагностиката чрез 
корелация на теориите за болестта с емпиричното 
наблюдение (характерно за Виенската медицинска 
школа) – първо с наблюдение на мозъка и нервната 
система, но след това и на социалното поведение, 
признавайки че болестите се представят в 
множество форми.

Преждевременната смърт на Гризингер 
оставя образа и идеите му отворени и обект за 
редактиране. До 80-те години на миналия век той 
не получава голямо признание. Ричард фон Крафт-
Ебинг го идентифицира само като невропатолог и 
емпиричен психолог, затвърждавайки репутацията 
му като клиницист на заболявания на мозъка, без 
други претенции по отношение на релевантността 
на идеите му към психологията и философията 
(макар те да са  решаващи за преопределянето на 
психиатрията като повече от морална практика).

Репутацията на Гризингер от двадесети 
век не се е подобрява. Например, той е изключен 
от стандарта История на експерименталната 
психология (1929 / 1950) на Едвин Боринг –  текст, 
който определя експериментализма като базиран 
на лабораторни изследвания, а не въз основа на 
клинично наблюдение.

Оценката за работата на Гризингер се 
подобрява рязко през 80-те години на миналия 
век. Bettina Wahrig-Schmidt в Der junge Wilhelm 
Griesinger im Spannungsfeld zwischen Philosophie 
und Physiologie (1985) поставя Гризингер в 
Klassiker der Medizin (1987).Hedwig Gisela Engels 
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(1983), Gerald Detlafs (1993) и Kai Sammet (1997) 
възвръщат практическия принос на Гризингер 
към социалната психиатрия. Те показват колко 
радикални са били неговите възгледи, борейки 
се  с политическия климат, на който се е 
противопоставял, настоявайки за по-хуманни 
подходи към лечението и социализацията на хората 
с душевни болести, работейки срещу стратегиите 
за ограничаване и наказание, използвани по онова 
време в психиатричните убежища.

 Katherine Arens (1996) определя модела 
на мислене на Гризингер като съществуващ във 
философската традиция, от която произлиза 
психологията, простирайки се до Кант, Хердер 
и Хегел. Тя твърди, че работата му е по-модерна 
отколкото тази на  Фройд и е предвестник на  Жак 
Лакан.

В своята  книга Wilhelm Griesinger: 
Psychiatrie als arztlicher Humanismus (2004), Verwey 
описва Гризингер  като многостранен медицински 
специалист, чиято теоретична работа кулминира 
с второто издание на неговия учебник от 1861 г., 
когато той е в  интензивен период на клинични 
психиатрични изследвания. В текста се подчертава 
неговата теза за разкриване на симптомиката 
на психичното заболяване чрез „методологичен 
натурализъм“, а не експериментализъм, с 
диагнози, които характеризират както анатомията 
и невропатологията, така  и личната ситуация на 
пациента. Днес последното ние наричаме „наратив“. 
Лекарят на Гризингер играе важна роля като учен, но 
и  като наблюдател на пациента, търсейки терапия 
и лечение в социалната рехабилитация, вместо 

в терапевтичния морален стил на англичаните. 
Гризингер прави опит да отиде  отвъд идеите на 
времето си, търсещо да открие Einheitspsychose и 
смята, че наблюдаваните симптоми може всъщност 
да произтичат от различни соматични причини. 
Той се отдалечава от формулировките на много от 
своите съвременници и постулира, че психичните 
заболявания възникват от преживяванията на 
отделния човек и неговите възможности да ги 
презентира. По този начин Гризингер се насочва 
към терапия и реформа в социален контекст, и 
свързва тялото с психичното заболяване.  

Тук само ще споменем връзката на 
Гризингер с идеите на Кант, Хербарт и Хегел, тъй 
като не сме убедени, че днешните психиатри ги 
познават, с малки изключения.

За най-влиятелната работа на Гризингер, 
неговият учебник Mental Pathology and Therapeutics 
се признава, че е първата, която стои на кръстопътя 
на медицината и философията.Преводачите 
наричат   неговата работа „медико-метафизика“ 
в предговора: научна метафизика съчетана с 
практическа, емпирично тествана медицинска 
терапия. 

Медицинската история си спомня 
красноречието на Гризингер в свързване на мозъка 
и психичното заболяване. Но собствената му 
аргументация достига до механичните модели, 
които свързват болестта с физическо увреждане или 
инсуфициентност. В очертаването на етиологията 
на отделните психични заболявания Гризингер 
проследява как умствената болест може да бъде 
причинена от душата на индивида (негов термин за 
вътрешния живот на индивида), тъй като тази душа 
е изградена и оспорвана в конфронтация с култура 
и опит. В подхода си към диагностиката умът е в 
динамична връзка с мозъка, както и в диалектически 
отношения със света и собственото му минало, 
опит (културен и личен). Той намира в различните 
външни признаци на такива взаимоотношения 
доказателство за преговорите на ума между себе си 
(запазена маса на по-стария опит) и текущия опит.

Гризингер разширява тази идея за функция 
далеч отвъд механичния модел и особено отвъд 
морализаторските подходи към психическото 
заболяване. 

Ето защо диагнозата на Гризингер започва 
от двойна емпирична изходна точка (физиологична 
и поведенческа); от доказателства за ментална 
патология, а не от априорни предположения, 
че специфични заболявания са сигнализирани 
от поведението или от органични дисфункции. 
Гризингер подчертава, че „психическият живот“ се 
развива, навлизайки сам по себе си между сетивния 
вход и индивидуалното действие, създавайки 
„третия елемент“ в рамките на ума.

Голямата част от трактата на Гризингер 
„Формите на психичното заболяване“ разширява 
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този модел в наръчник за диагностика, като 
всяка болест е описана като корелация между 
поведенчески и физически симптоми с проблеми 
в умствената обработка. Гризингер моделира всяка 
болест като отделен провал в диалектиката между 
умственото съдържание и опит, като определена 
форма на несъответствие между ума и тялото. По 
този начин подходът на Гризингер към болестите и 
терапията приспособява както когнитивните, така 
и социалните димензии. В истинския смисъл на 
думата психиатрията на Гризингер разкрива идеите 
на Кант и Хегел – живи в средата на деветнадесети 
век, живи и днес.

Заключение 

Вилхелм Гризингер може да се счита за 
един от основателите на концепцията за грижа в 
общността за психично болни пациенти. В ерата, 
когато такива пациенти обикновено са прекарвали 

по-голямата част от живота си в убежища в 
отдалечени селски райони, той препоръчва 
тяхното интегриране в обществото и предлага 
краткосрочното лечение на остро болни пациенти 
да се извършва в институции, разположени в 
градовете и свързани с Общи болници. Той 
вярва, че краткосрочната хоспитализация може 
да бъде ефективна само ако професионалните и 
естествените системи за подкрепа си сътрудничат 
тясно. Макар да не  предполага че всички 
психични заболявания могат да бъдат излекувани, 
той смята че повечето пациенти трябва да бъдат 
освободени от дългосрочно лечение в отдалечени 
институции. За тези, които не могат да живеят без 
подкрепа в общността, предлага установяване на 
защитени условия на живот. Въпреки че идеите 
му за грижата за общността са били отхвърлени 
от съвременниците му, много от предложенията на  
Гризингер сега се прилагат на практика в Европа и 
по света.
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За	връзката	между	креативност	и	биполярно	афективно	
разстройство

Лъчезар Хранов
УМБАЛН „Св. Наум“, София 
Катедра психиатрия и медицинска психология, МФ, МУ, София

Съществува огромна научна и белетристична литература, посветена на креативността, като дори 
беглият й оглед открива много разработки за отношението на това изцяло човешко качество към присъщата 
само на човека биполярна афективна болест. Те представят изобилни  данни, но и илюстрират сериозния 
концептуален безпорядък и неяснотата в тази област.

Настоящият сгъстен критичен анализ на относително подробен теоретичен и емпиричен материал 
върху твърде нехомогенни по мястото си в биполярния спектър, в социокултурния си контекст обсъжда според 
възможностите на автора само интрапсихологичните аспекти на евентуалната свързаност на феномена 
„креативност“ с различните изяви на болестта и предлага някои повече или по-малко обосновани предположения 
„за“ и „против“ наличието на такава връзка. 

Защитава се тезата, че връзката на биполярния спектър с креативните възможности може да се 
опише с крива тип „обърнато U”, като в двата й екстремума няма нито психично здраве, нито креативност. 

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(2):110-117. 
Ключови думи: биполярен спектър, креативност.

On	the	associations	between	creativity	and	bipolar	affective	disorder

Luchezar Hranov
University Hospital in Neurology and Psychiatry “Sveti Naum”, Sofia 
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University, Sofia

There exists a massive amount of scientific and fiction literature concerning creativity and even a brief survey 
can find many works on the associations between this purely human characteristic and the exclusively human bipolar 
affective disease. In the end, one leaves one’s excavations with plentiful data but not with a really ordered and clear 
picture of this field of knowledge.

This concise critical analysis of a relatively detailed theoretical and empirical material discusses just the intra-
psychological aspects of the tentative connection of the creativity phenomenon with the bipolar affective spectrum. Before 
reaching any conclusions, one should bear in mind the lack of homogeneity of samples in view of their exact place on 
the bipolar spectrum and in view of their socio-cultural context, as well as the scope of the author’s capabilities. Yet, one 
can envisage some more or less well-grounded assumptions pro and contra the existence of a connection between bipolar 
spectrum disorders and creativity.

 Such a connection is fairly well described by an “inverted U” curve, where at both extreme ends there is neither 
mental health, nor creativity. 

Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(2):110-117. 
Key words: bipolar specter, creativity.
.

„Велики умове със лудостта са сигурно сродени, 
а границите им със нея са много тънко преградени.“ 

John Dryden (1631-1700), Absalom and Achitophel, Pt. I, 156 

 
(преводът е на автора)
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Съществува огромна научна и 
белетристична литература, посветена на 
креативността. Там могат да бъдат открити 
изобилни разработки както върху особено 
високите интелектуални възможности на 
бъдещите биполярни пациенти в детство и ранно 
юношество, така и върху честите и значителни 
артистични и творчески способности на 
индивидите с разгърната биполярна афективна 
болест (Guilford, 1950 25; Zammit et al, 2004 59; 
Akiskal et al, 2006 2; Pavuluri et al, 2009 46; Murray, 
Johnson, 2010 45 и мн. др.). Интересът към 
„изчистването“ на представата за импулсивност 
и неубедителното свързване на тази личностова 
характеристика с някои други важни 
психологични домени някак естествено насочи 
и моето внимание към феномена „креативност“, 
но още при съставянето и представянето на 
първия ми критичен обзор върху връзките 
между импулсивност и креативност (Hranov, 
2013 30) се убедих в значителната концептуална 
диверсификация и неяснота в тази област.

Преди представяне на този кратък 
анализ следва да се направят три уговорки: 

а) биполярната популация е 
изключително нехомогенна и креативните 
способности на отделните биполярни индивиди 
са пръснати по континуум от значителни до 
нищожни точно така, както и характеристики 
като общо когнитивно функциониране, 
импулсивност, циркадиемни нарушения и пр.; 

б) полезността, т.е. социалното 
остойностяване, позволяващо една оригинална 
идея да се приеме за „креативна“, зависи от 
общия конкретен социо-културен контекст 
и от актуалното устройство на обществения 
живот, поради което можем да обсъждаме само 
интрапсихологичните аспекти на креативността 
– били те свързани с БАР или не и 

в) личните ми възможности позволяват 
поне засега всякакви заключения по въпроса 
да се базират само върху един относително 
подробен (макар и временно) литературен 
обзор и затова следва да се приемат само като 
предположения.

Дефиниране: 

Определенията за креативност се 
простират от строго личностови концепции до 
обхватни социални конструкции. Отдавна се 
твърди, че креативността е стремеж на индивида 
да се самоактуализира и да реализира пълния си 
потенциал; спонтанен израз на личност, чиито 
основни жизнени нужди са били задоволени 
(Rogers, 1954 48; Maslow, 1959 42). Изглежда 
общоприето, че креативните постижения са 

едновременно оригинални, вършещи работа, 
стойностни, социално полезни и поради 
това една идея може да е оригинална, но без 
социално остойностяване да не е креативна 
(Feist, 1998 19). Системните теории подчертават 
интериндивидуалните взаи-модействия, социо-
културните контексти, домените на представяне 
(вж. напр. Amabile, 1983 3; Sternberg, Lubart, 
1995 54; Csikszentmihalyi, 1996 12; Kaufman, Baer, 
2005 33). Така „западният“ стил на мислене 
предпоставя, че едно отворено към новости 
общество може да оказва значително въздействие 
върху честотата и интензитета на нови, креативни 
идеи. За разлика от това, индивидуалистичните 
(„традиционни“, интровертирани) култури 
приемат креативността като произхождаща от 
уникални индивидуални таланти – „унаследени 
дарби“. 

Добри дефиниции за креативност са 
„разработване на нови решения, които работят“ 
(Runco, 2004 49) и „оформяне на асоциативни 
елементи в нови и полезни комбинации“ (Batey, 
Furnham, 2006 7), а най-обхватна като че ли е 
„способност да се създаде нещо ново, полезно 
или красиво в най-общия смисъл“ (Andreasen, 
2005 4).

За осмисляне на креативния процес 
са предлагани немалко теории, сред които 
психометричната теория на Guilford (1950), 
geshtalt-теорията на Wertheimer (1959), 
асоциативните теории на Mednick (1962) 
и Eysenck (1995), дарвинистката теория на 
Campbell (1960), социал-психологичната теория 
на Amabile (1983), теорията за инвестирането 
на Sternberg и Lubart (1995) и когнитивната 
теория на Martindale (1995) (цит. по Schmajuk 
et al, 2009 51). 

Огледът на редица теоретични модели на 
креативността позволява те да се класифицират 
в две групи: 

а) комбинативни (създаване на нови 
творения чрез комбиниране на познати идеи по 
необичайни начини и 

б) изследователско-трансформационни 
(създаване на нови творения чрез разширяване на 
познатите граници на конкретно концептуално 
пространство) (Boden, 1999 8).

Креативност и интелект: 

Има достатъчно данни, че човек може да 
е креативен и без да е с висок IQ, както и да е с 
висок интелект и да не е креативен (Sternberg, 
1999 53). Проследяването на надарени деца с 
много висок интелект през период от 35 години 
показва, че те са общо взето по-успешни от 
средното, но много малко от тях правят реални 
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съществени креативни приноси, от което 
следва, че високият интелект и креативността 
са различни неща (Terman, Oden, 1959 55). 
Изглежда че креативните личности се отличават 
по-скоро с интересите, нагласите и мотивите 
си, отколкото с интелектуалните си качества 
(Dellas, Gaier, 1970 15). Това е лесно обяснимо: 
по същността си „творческото мислене“ си е 
просто мислене, а особеностите му са свързани 
с начина по който се организира, изпълнява и 
контролира този процес. 

Биографични и личностови 
характеристики на креативните индивиди: 

Т. нар. историометрия използва 
количествени анализи на данни, свързани 
с изтъкнати личности. По различно време 
и от различни изследователи са откроявани 
естетическа чувствителност, въображение 
и мечтателност; високо ниво на енергия, 
мотивираност, доминантност, самоувереност, 
егоцентричност, ориентация към постижения, 
амбициозност, твърдоглавост; отдаденост, 
постоянство; свобода от задръжки, 
неконформизъм; когнитивна гъвкавост, 
откритост за идеи, любознателност, нужда 
от стимулация, новост и разнообразие и пр. 
(Chambers, 1964 10; Dacey, 1989 14; Ludwig, 
1995 37; Feist, 1998 19). При подобен подход се 
очертават и някои често причудливо изглеждащи 
тенденции. 

Организация, изпълнение и контрол 
върху мисленето: 

Възможно е креативните индивиди 
да имат достъп до оригинални асоциации, 
защото не „прецеждат“ ирелевантните детайли. 
Невробиологичният механизъм на латентна 
инхибиция представлява способност да се 
екранира полето на съзнанието от стимули, 
вече преживяни като ирелевантни. Eysenck 
постулира, че разликите в креативността 
зависят от амплитудата на разгледаните при 
решение на определен проблем асоциации 
и допуска, че креативността расте, когато 
нормалните механизми, ограничаващи 
формирането на асоциации, бъдат нарушени, 
т.е. липсва когнитивна (латентна) инхибиция 
(Eysenck, 1993 17). Аргументи в полза на липсата 
на когнитивна и поведенска инхибиция се 
откриват във факти, насочващи към по-лесно 
преминаване от модел на първично мислене 
(каквото е налице при сънуване, унесена 
замечтаност, хипноза, психоза) към вторичен 
мисловен процес (абстрактен, логичен и 

ориентиран към реалността) при креативните 
индивиди (Wild, 1965 57). Натрупват се и 
емпирични доказателства в подкрепа на тази 
концепция. Изследване на 86 студента показва, 
че при креативни индивиди се открива по-
слаба латентна инхибиция (индикатор на 
известно невробиологично сходство с хората, 
предразположени към развитие на психоза) 
(Carson et al, 2003 9). 

Според Eysenk липсата на латентна 
инхибиция е причина за увеличената 
генерализация и свръхобхватното мислене 
(overinclusiveness: неспособност да се запазват 
границите на отделните концепции) (Carson et 
al, 2003 9). Това може да бъде подкрепено от 
находките, че креативните хора обръщат повече 
внимание на случайни актуални нови стимули, 
които използват за нови идеи (Schmajuk et al, 
2009 51). По този начин креативните индивиди 
са и с тенденция към улеснено дивергентно 
мислене (плавност, гъвкавост, способност да 
се редефинират термини, оригиналност), а още 
Guilford, 1956 26 формулира хипотеза, свързваща 
креативността с капацитета за дивергентно 
мислене. Така активирането на отдалечени 
асоциации или на силни междуасоциативни 
връзки може да доведе до нови подходи за 
справяне с актуалните задачи.

Импулсивност и спонтанност: 

Тези две личностови характеристики 
твърде често се представят заедно като 
предпоставки за творческо мислене (вж. напр. 
Helson, 1977 29). Според нас това е концептуално 
недоразумение и извор на неясноти в 
осмислянето на креативността. Без да се 
разпростирам ненужно тук, ще напомня само, 
че импулсивността съдържа невъзможност за 
отлагане на възнаграждение и склонност към 
моментно реагиране в условия на негативен 
афект, липса на обмисляне преди подобно 
действие и невъзможност да се поддържа 
фокуса на внимание върху скучна или трудна 
актуална задача (Whiteside et al, 2005 56).

Спонтанността е също сложен феномен, 
чийто позитивни компоненти се изявяват като 
честно, свободно, неспънато поведение в 
съответствие с естествените лични склонности, 
а негативните личат в неконтролирани и 
нецензурирани действия, отреагирания без 
съобразяване със социалните конвенции и 
обичаите на съответната култура. Спонтанността 
е в негативна корелация и с неотложността на 
импулсивното действие при негативен афект, и 
с липсата на устойчиво внимание, а корелацията 
й с липсата на предварително обмисляне е 
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слаба. Единствено търсенето на нови усещания 
е в значими позитивни корелации както със 
спонтанността, така и с импулсивността. Така 
в действителност се оказва, че спонтанността 
и импулсивността са в негативни корелации 
помежду си и независимо от епизодичното 
сходство във външните им изяви те всъщност 
са несъпоставими конструкции – колкото по-
изразена е едната, толкова по-слаба е другата 
(Kipper et al, 2010 34). 

Съществено е, че според емпиричние 
тестови проучвания със Самооценъчния тест 
за интелигентност и академични постижения 
(SAI-R) и Скалата за импулсивно поведение 
(UPPS) спонтанността е позитивно свързана 
с креативността (в пълно съответствие с 
„канона спонтанност-креативност“ на Moreno, 
1953 44), докато импулсивността е реална 
пречка за творчество и въобще не корелира с 
креативността (Kipper et al, 2010 34). 

Резултатите от един метаанализ на 29 
проучвания върху общо 4397 индивида показват, 
че сред всички личностови характеристики, 
свързани с избора на артистично занимание, 
най-висок относителен дял (ср. d = 0,75) има 
импулсивността (Feist, 1998 19). В светлината 
на приведените по-горе аргументи тази находка 
съвсем не непременно може да се свързва с 
креативността в тесен смисъл.

Невробиология и неврофизиология: 

Мозъчната система от свързани 
региони, обслужващи вниманието (н. акумбенс, 
вентрален палидум, таламус), модулира 
постъпващата информация от околното. Тези 
модулирани от насочването на вниманието 
сигнали постъпват в асоциативния блок 
(кортикалните отдели), за да се свържат с 
други сигнали. Концептуализирани са четири 
вида креативност според начина на обработка 
на постъпилата информация (предварително 
обмислен / преднамерен и спонтанен) и с домена 
на познание (когнитивен или емоционален) 
(Dietrich, 2004 16). Префронталният кортекс и 
други неокортикални области са ангажирани 
с преднамерено-когнитивните процеси; 
вентромедиалният префронтален кортекс 
и амигдала участват в преднамерено-
емоционалните процеси, активацията на 
дорзолатералния префронтален кортекс и 
други неокортикални области, предизвикана от 
базалните ганглии се ангажира със спонтанно-
когнитивните процеси, а дорзолатералният 
префронтален кортекс и амигдала участват 
в спонтанно-емоционалните процеси. 
Оформянето на асоциации в кортикалните 

области се контролира от септо-хипокампалната 
система. 

Сигналът за новост се кодира чрез 
освобождаване на допамин от терминалите на 
вентралната тегментална област – предимно в 
н. акумбенс (Dykes, McGhie, 1976 18). 

Допаминът в стриатума и кортекса играе 
важна роля в модулацията на инхибирането на 
реакция (Mink, 1996 43; Colzato et al, 2010 11). 
Така увеличеният допамин може да обясни 
по-високото базално ниво на активация у 
креативните индивиди (Martindale, 1999 40; 
Flaherty, 2005 20), както и липсата на латентна 
инхибиция (Carson et al, 2003 9) , но особено важен 
според нас е фактът, че взаимоотношенията 
между ефективността на инхибицията на 
реакция и нивото допамин не се описват с 
линейна, а с обърната U-образна функция, 
точно както е и с други когнитивни функции 
– напр. работната памет (Goldman-Rakic et al, 
2000 24). С други думи, за да изявява своите 
полезни физиологични ефекти на когнитивно 
ниво, допамин трябва да е в слабо повишена, а 
не в ексцесивно висока концентрация в главния 
мозък.

Позитивното афективно състояние, 
което доказано подпомага креативното мислене, 
е свързано с увеличени нива на допамин в 
предния цингуларен кортекс (Ashby et al, 1999 

6). Допаминовите нива могат да се увеличат 
също от прилагане на преки (амфетамини) 
или непреки агонисти (никотин), както и от 
дисфункция на хипокампа.

Креативност и психични разстройства: 

Връзката между творчество и лудост 
е една от най-старите, но и най-оспорвани 
представи във всички култури. Представата за 
„лудия гений“; за „осенеността на юродивеца“ 
е изключително упорита и валидността й налага 
сериозни проверки. 

При пациенти с шизофрения и техни 
родственици се открива намалена латентна 
инхибиция както е при креативни индивиди, но 
общата когнитивна дисфункция води до срив на 
креативността при засегнатите лица. 

Обръща се внимание на ексцесивната 
чувствителност към стимули от околното, 
съчетана с трудности при модулирането им при 
хората с афективни разстройства (Andreasen, 
2005 4). Една интересна студия открива, че 38% 
от общо 47 британски писатели и художници 
се оказват лекувани поради разстройство 
на настроението (Jamison, 1989 31). Макар 
че два поредни метаанализа не откриват 
въздействие на негативния афект или тъгата 
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върху задачи, свързани с креативност (Davis, 
2009 13), проучванията, измерващи пряко 
нивото на депресивност сочат, че пожизнените 
депресивни симптоми са в негативна корелация 
с пожизнената креативност (Schuldberg, 2001 52).

Множество изследователи са 
подчертавали, че сред индивидите с креативни и 
артистични професии е увеличена болестността 
от различни психични разстройства (вж. напр. 
Andreasen, Glick, 1988 5; Feist, 1998 19; Ludwig, 
1995 37). Т. напр., проучване на постоянно 
попълваните шведски регистри на цялото 
население открива, че при сравнение на 
здрави напасвани контроли с 173763 пациента 
с шизофрения, шизоафективно разстройство, 
биполярно разстройство, униполярна депресия, 
тревожни разстройства, злоупотреба с алкохол 
и с други ПАВ, аутизъм, ХРДВ, анорексия 
нервоза, реализиран суицид само пациентите 
с БАР се ангажират по-често с научни или 
артистични професии (Kyaga et al, 2013 35).

Твърде разпространено е схващането, 
че БАР е свързано с повишени творчески 
възможности. Още Hecker изтъква в 
основополагащата си студия креативните сили 
на циклотимните индивиди (Hecker, 1898 28). 
Wilmanns в монографията си върху леките форми 
на манийно-депресивната лудост отбелязва, 
че циклотимните имат по-висок от средния 
интелект и често – креативни таланти в областта 
на поезията и музиката (Wilmanns, 1906 58). 
Обобщението на резултатите от 13 проучвания 
– всяко с по над 100 участника – показва, че 
е налице значима връзка между креативност, 
хипомания и циклотимия (Lauronen et al, 2004 

36). 
Изчислява се, че около 5% от хората с дигнози 
от биполярния спектър могат да се приемат за 
креативни (Akiskal, Akiskal, 2007 1). Оказва се 
обаче, че пациентите с по-леки форми на БАР 
имат по-значителна креативна продукция в 
сравнение с БАР I, а здравите родственици на 
биполярни пациенти превъзхождат болните 
в това отношение (Richards et al, 1988 47). 
Редица когнитивни особености на пациентите 
с разгърнато биполярно разстройство не 
биха могли да стимулират и да подкрепят 
креативно мислене. Творческото вдъхновение 
се улеснява в мечтателни състояния с ниско 
ниво на активация, но хиперактивацията 
намалява креативността, оригиналността и 
вариабилността на поведението (Martindale, 
Hasenfus, 1978 41). При високо ниво на активация 
се ангажират малко на брой елементи от 
конкретна комбинативна невронална мрежа, 
докато с намаляване на активацията се ангажират 

повече такива „възли“ (Martindale, 1995 39). От 
друга страна, лошата инхибиция на реакция 
може да намали способността за достатъчно 
продължително задържане над решение на 
конкретен проблем. Много изследователи 
схващат импулсивността като качество, 
противоположно на старателността (вж. напр. 
Goldberg, 1993 22), докато изследвания чрез теста 
на Stroop показват, че креативните индивиди 
са по-малко податливи на интерференция, 
отколкото не-креативните (Gamble, Kellner, 
1968 21; Golden, 1975 23). Дивергентното мислене 
е в позитивна връзка с риска за мания, но не 
се открива увеличаването му при пациенти с 
диагностицирано БАР (Santosa et al, 2007 50).

Възможно е ранната висока училищна 
успеваемост, която се открива у много индивиди, 
развили по-късно в живота си БАР (MacCabe et 
al, 2010 38) да подвежда към късосъединителни 
заключения за повишена креативност, свързана 
с тази болест. Вярно е, че предразположбата към 
БАР е свързана по все още непълно изяснени 
механизми с креативността, но по-изразените 
симптоми подчертано пречат на житейските 
постижения – отново по модела “обърнато U” 
(Richards et al, 1988 47). Аналогична е ситуацията 
при ХРДВ – децата с отделни симптоми на 
хиперактивност са често по-креативни от 
връстниците си, но при напълно разгърната 
картина на разстройството тази връзка изчезва 
напълно (Healey, Rucklidge, 2006 27).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Продължителната ми работа върху 
разнообразни аспекти на биполярното 
афективно разстройство (БАР) се докосна уж 
косвено до въпроса дали все пак тази тежка 
болест не е свързана с някакви позитивни 
допълнения към психологичния и поведенски 
профил на засегнатия индивид. Така „почти 
непредизвикано“ си наложих известно 
задълбочаване в проблема за евентуалната 
позитивна връзка между изцяло човешката 
болест БАР и креативността като свойство на 
нашия биологичен вид. 

Ако съпоставим когнитивните и 
поведенски особености на биполярните 
индивиди с това, което ни показва обзорът на 
научната литература върху креативността, 
налагат се някои очевидни изводи. Те могат да 
бъдат подредени в две групи: “pro” и “contra” 
позитивна асоциация между креативност и 
БАР (повечето източници са представени в 
книгописа).
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PRO: 

	 пациентите в маниен епизод са 
способни да комбинират познати идеи 
по необичайни начини;

	 пациентите в маниен епизод обръщат 
повече внимание на случайни актуални 
нови стимули;

	 пациентите в маниен епизод усещат 
повишена нужда от стимулация, новост, 
разнообразие и са често с повишена 
готовност към поемане на рискове;

	 при пациентите в маниен епизод е 
налице слаба латентна инхибиция;

	 биполярните пациенти са склонни да 
избират артистични професии; 

	 и най-сетне, открива се и значима 
връзка между креативност, циклотимия 
и хипомания.

CONTRA:

	 творческите постижения изискват 
не само спонтанно комбиниране на 
представи и идеи, а също – внимание към 
детайлите и разширяване на познанията;

	 творческите постижения изискват 
способност да се използва силно 
фокусирано и в същото време – обхватно 
насочващо се в различни посоки 
внимание, критично мислене, вътрешен 
локус на контрол и вътрешна мотивация: 
психични процеси, които „мъждеят“ при 
хипомания и са нарушени по правило 
както при мания, така и при депресия;

	 търсенето на силни усещания и 
импулсивността не са идентични 
психологични конструкции, а 
спонтанността и импулсивността 
са противоположни в същността си 
качества (вж. по-горе);

	 импулсивността не корелира с 
креативността;

	 ниската латентна инхибиция не 
гарантира дивергентност на мисленето 
и такъв тип мислене не се открива при 
БАР, а креативните индивиди са по-
малко податливи на интерференция;

	 артистичните професии изискват 
комбинативност, когнитивна гъвкавост, 
но съвсем не непременно и креативност;

	 пожизнените манийни и депресивни 
симптоми корелират негативно с 
пожизнените креативни постижения;

	 и най-сетне, само при индивиди с 
циклотимия, „по-леки форми на БАР“, 
хипомания, но не и при пациенти с БАР 
I се регистрира повишена креативна 
продукция.

Умерено повишеното ниво на допамин 
корелира с позитивно афективно състояние, 
заостря вниманието към конкретни обекти от 
околното, засилва мотивацията, но прекомерното 
му покачване внася еднопосочност и 
безалтернативност в тези процеси и корелира 
пряко с позитивни психотични симптоми. 
Алтернативното богатство на мисленето, 
поведенското нюансиране, а и креативността 
могат да се опишат със същата крива като 
„обратно U“, която описва и „полезността“ на 
допаминовите нива в префронталната кора. 

Възможно е ранната висока училищна 
успеваемост, откривана у много индивиди, 
развили по-късно в живота си БАР (MacCabe et 
al, 2010 38), да подвежда към късосъединителни 
заключения и за повишена креативност, 
свързана с тази болест. Не току-така, обаче, Kay 
Jamison (която е не само изтъкнат изследовател 
на биполярната болест, но е страдала от БАР 
през целия си живот досега), озаглавява книгата 
си за връзката между БАР и артистичните 
нагласи „Докоснати от огъня“ (Jamison, 1993 32). 
Връзката на биполярния спектър с креативните 
възможности може също да се опише с крива 
тип „обърнато U”, като в двата й екстремума 
няма нито психично здраве, нито креативност. 
„Докосването“ от предразположението към БАР 
може да освети вътрешния живот, но „влизането 
в огъня“ на болестта просто го изпепелява.

Всичко казано дотук подкрепя 
постулата на Abraham Maslow (1968): “За 
креативност е необходимо оптимално психично 
здраве” (Maslow, 1959 42) и ние сме напълно 
съгласни с един от големите изследователи 
на този проблем, който след дългогодишни 
проучвания възкликва: „Креативността не е вид 
психопатология!“ (Runco, 2004 49). 

Нека припомним и една стара, добре 
известна дефиниция за болест, която често 
е повтарял и Учителя П. Дънов: „Болестта 
представлява ограничение на свободата на 
човека.“ 

А какво е креативността, ако не висша 
експресия на освободения човешки дух и разум?!
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Биопсихосоциален	модел	на	предменструалното	дисфорично	
разстройство
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В светлината на съвременната парадигма за психичните разстройства – Биопсихосоциалния 
модел, предменструалното дисфорично разстройство (ПМДР) намира своето почетно място в раздела при 
афективните разстройства в ДСМ5. Това е един интердисциплинарен проблем и различните специалисти го 
разглеждат като тежка форма на предменструален синдром (ПМС), който се отнася към група от менструално 
свързани разстройства, който засягат приблизително 40% от жените. ПМС е комплексно психоендокринно 
разстройство, което засяга физическо, психичното и социалното благосъстояние на жените. Клиничната 
презентация на ПМС се разгръщат по време на лутеалната фаза на менструалния цикъл и започват да 
отзвучават с началото на менструацията или малко след това. Приблизително 5% от жените с ПМС страдат 
от ПМДР, по- дезадаптиращата и по-тежката форма на ПМС, която е хронично състояние, изискваща лечение 
когато се появи и доминиращи в клиничната картина са афективните симптоми. Диагнозата трябва да бъде 
на базата на попълнен ежедневен пациентски симптоматичен календар и да се изключат други соматични 
заболявания. При някои жени симптомите на ПМДР могат да продължават до менопаузата. Те могат да са 
толкова тежки, че често нарушават способността на жената да функционира нормално в ежедневния си 
живот.

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(2):118-125. 
Ключови думи: предменструално дисфорично разстройство, предменструален синдром, менструален 

цикъл, психоендокринно разстройство.

Biopsychosocial model of premenstrual dysphoric disorder
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In the light of contemporary paradigm for mental disorders – the biopsychosocial model, premenstrual dysphoric 
disorder (PMDD) finds its prestigious place in the chapter for affective disorders in DSM-V. This is an interdisciplinary 
problem and is interpreted by different experts as a severe form of premenstrual syndrome (PMS) – being a part of 
menstrual disorders, affecting on average 40% of all women. PMS is a complex psycho-endocrine disorder, affecting 
physical, mental and social well being of females. Clinical manifestation of PMS takes place during the luteal phase 
of menstrual cycle and starts its extinction with the onset of menses or shortly after that. Approximately 5% of females 
with PMS suffer also with PMDD, which is the heavier and more disabling form of PMS, presents a chronic course with 
prominent affective symptoms and needs treatment. Diagnose should be based on daily patient’s symptoms checklist and 
other somatic disorders should be excluded. In some of the females PMDD symptoms may persist until menopause. They 
may be so severe, that female’s ability for normal daily functioning might be affected.  

Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(2):118-125.
Key words: premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, menstrual cycle, psycho-endocrine 

disorder.

Въведение

Въпреки че тази психиатрична диагноза 
за първи път се появи в ДСМ 5, тя с големи 
подробности се описва в ДСМ (4-та ревизирана 
версия). Това състояние е известно в детайли 

на специалистите по АГ и тъй като е пряко 
свързано с промяната на хормоните по време на 
менструалния цикъл, всъщност представлява един 
интердисциплинарен проблем. Повечето жени, които 
се намират в репродуктивна възраст, съобщават 
за преживяване на физически дискомфорт и в по-
редки случаи за значително изразена промяна в 
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емоциите, която надхвърля обичайните емоционални 
колебания и оказва въздействие на социалното 
функциониране, като този период е една-две 
седмици преди менструацията. Според Йонкерс и 
сътрудници, приблизително две от всеки четири 
жени в репродуктивна възраст преживяват в някаква 
степен предменструален синдром. Оплакванията 
им са от лека към умерена изразеност, но при малка 
част могат да са изключително проминиращи и да 
водят до социална дисфункция по време на епизод. 
Това състояние има склонност да се появява отново 
и отново при засегнатите жени, циклично по един 
предсказуем модел. От 5% до 8% от жените с ПМС 
страдат от тежката форма на ПМС, която покрива 
критериите за ПМДР в ДСМ 5. Въпреки че до 
момента са описани повече от сто симптома, които 
влизат в ПМС, най-често срещаните от тях могат 
да се групират в четири клъстъра: емоционални, 
поведенчески, когнитивни и физически – 
раздразнителност, напрежение, депресивност, 
чести промени в настроението, плачливост, чувство 
за липса на контрол, болки в корема, повишен или 
намален апетит, чувство за напрежение в гърдите и 
стомаха (Yonkers et al., 2008 10).

Засегнатите жени преживяват 
симптоми, които могат да причинят избягващо 
поведение към близки и приятели, влошаване 
на взаимоотношенията с партньора по време на 
епизода. Повечето изследователи разглеждат ПМДР 
като отделен подвид афективно разстройство. 
Оплакванията при засегнатите жени се появяват 
периодично, след овулация на жената, около 
средата на менструалния цикъл. Симтомите 
основно се влошават през седмицата преди мензес 
и изчезват по време на менструацията. Те са 
налични през по-голямата част от овулаторните 
цикли през последната година и водят до 
значително влошаване на функционирането на 
работното място, училище, социалните активности 
или във взаимоотношенията със значими хора. 
Интензивността и / или експресивността им имат 
тясна връзка със социокултуралните характеристики 
на засегнатите жени. Други фактори, които 
вземат участие в този процес са: религиозна 
принадлежност и социална толерантност към 
жената като цяло в обществото. Според Маргарет 
Молин, културалните фактори като цяло оказват 
изключително голямо въздействие не само върху 
честотата, интензивността и експресивността, но 
и върху търсещото медицинска помощ поведение. 
ПМС може да се появи във всяка възраст след като 
веднъж при жената е започнала менструация. Някои 
жени съобщават, че симптомите им се влошават 
около тридесетте години, други асоциират началото 
на оплакванията си с раждането на първото дете или 

след някаква хирургическа интервенция във връзка 
с бременността. Предменструалните симтоми не се 
появяват по време на бременността,  кърменето и 
след настъпване на менопауза (Moline et al., 2001 7)
 Преди да се постави диагноза ПМДР, 
лекарят-специалист трябва да отхвърли всички 
възможни соматични заболявания, които 
биха довели до подобна клинична картина. В 
зависимост от това каква е клиничната презентация 
на пациентката, клиницистът може да мисли в 
насока за отхвърляне на анемия, автоимунно 
заболяване, тироидна патология, захарен диабет, 
синдром на хронична умора, ендометриоза. От 
психиатричните разстройства е уместно да се 
изключат голям депресивен епизод, биполярно 
афективно разстройство, генерализирано тревожно 
разстройство, паническо разстройство, като това 
задължително трябва да бъде направено при жени 
със дисфорични симптоми. При пациентки над 
четиридесет годишна възраст ПМДР, трябва да 
се отдиференцира от множество перименопаузни 
симптоми, като напрежение в гърдите, главоболие, 
вълни, нарушаване на съня. От друга страна, 
ПМДР трябва да се разграничи и от други 
заболявания, които са свързани с лутеалната фаза 
на менструалния цикъл, като: мигрена, колон 
иритабиле, астма, епилепсия и др. (Frackiewicz, 
Shiovitz, 2001 6)
  Понякога пикът на симтомите е около 
началото на мензеса, които започват да отшумяват 
през първите няколко дни от началото му. Жените 
трябва да имат свободен от симптоми период, които 
е по време на фоликулярната фаза на менструалния 
цикъл (Фрамар 2012 2) (Фиг 1).

Наличието на соматични и / или 
поведенчески симптоми при отсъствието на 
емоционални и / или когнитивни симптоми не 
е достатъчно да се постави диагноза ПМДР. 
Симптомите при ПМДР са еднакви по интензивност 
и различни по продължителност в сравнение с други 
психични разстройства, които се характеризират с 
афективни, поведенчески, когнитивни и соматични 
симптоми (депресивен епизод, генерализирано 
тревожно разстройство, паническо разстройство и 
др). Важно е при потвърждаването на диагнозата 
засегнатите жени да попълнят Ежедневен 
въпросник, свързан със симптоматиката поне за 
последните два менструални цикъла, през които са 
имали симптоми. Понякога жените съобщават за 
наличие на налудности и халюцинации по време 
на лутеалната фаза на менструалния цикъл, но 
това е рядко. Времето на пременструалната фаза се 
смята за период на повишен риск за извършване на 
суицид (DSM-5 5).
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Фиг.1	Менструален	цикъл	(Фрамар,	2012	г	2.)

Разпространение

 Годишната заболеваемост от ПМДР е 
от 1,8% до 5,8% от всички менструиращи жени. 
Според по-стриктни критерии на ДСМ5, ПМДР 
представлява 1,8% за жени, чиито симптоми 
покриват пълните критерии, но без наличие на 
функционално нарушение и 1,3% за жени, чиито 
симптоми покриват критериите с функционално 
нарушение и без наличие на друго придружаващо 
психично разстройство (DSM-5 5).

 Етиология	и	патогенеза

 Основоположникът на хормоналналната 
терапия  А. Франк през 1931 г. предполага, че ПМС 
е следствие на завишените нива на естрогените. 
Много изследователи отбелязват повишението на Е2 
и намаляването на прогестерона в лутиновата фаза 
на менструалния цикъл при ПМС. Според теория 
за водната интоксикация, задържането на течност 
от пациентките с ПМС се обяснява с ендокринните 
нарушения. Най-много привърженици има 
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теорията за психосоматичните нарушения, водещи 
до развитието на ПМС. Смята се, че соматичните 
фактори имат първостепенно значение, а 
психичните фактори следват биохимичните 
изменения, възникнали като резултат от промяната 
на хормоналния статус.  

Някои фактори отбелязват наследствения 
характер на заболяването. Съществува и 
алергична теория, според която ПМС е резултат от 
хиперчувствителност към ендогенния прогестерон. 
В зависимост от количеството на симптомите 
и силата им се различават лека и тежка форма 
на ПМС. Към леката форма се отнасят появата 
на 3-4 симптома за 2-10 дни преди началото на 
менструацията, като по-силни са 1-2 симптома. 
Към тежката форма ПМДР спада появата на 5-12 
симптома, 3-14 дни преди менструация, като 2-5 
симптома са силно изразени. 

Разграничават се три стадия на ПМС: 
компенсиращ, субкомпенсиращ и декомпесиращ. 

 
- При компенсиращия стадий симптомите с 

годините не прогресират и се появяват във втората 
фаза на менструалния цикъл, като при настъпването 
на менструацията изчезват.  

- При субкомпенсиращия стадий 
тежестта на заболяването с годините се засилва, а 
симптомите на ПМС изчезват само със започването 
на менструацията.  

- При декомпесиращия стадий симптомите 
на ПМС продължават няколко дни след спирането 
на менструацията, като светлите периоди между 
спирането и проявата на симптомите постепенно 
намаляват. (Георгиева Е., 2007 1).

 
Съгласно Биопсихосоциалния модел за 

психичните разстройства, бихме могли да разделим 
етиологичните фактори и патогенезата в три групи 
(Табл.1).

Диагноза	и	процедура	на	записване

 Преди побликуването на петата версия 
на Американската класификация за психични 
разстройства (ДСМ5), ПМДР беше класифициран 
в ДСМ4 (ревизирана версия) като Афективно 
разстройство, класифицирано другаде. Съгласно 
тази четвърта ревизия от 3% до 5% от жените 
в менструална възраст са засегнати от това 
разстройство. Установено е, че до 90,6% от тези 
жени приемат състоянието си като непатологично, 
а само 18,7% от тях търсят професионална помощ, 
като малка част от тях имат слаба ефективност на 
проведеното лечение. Едва двадесет години след 
провеждането на множество проучвания,  ПМДР 
влиза в ДСМ5, като самостоятелно психично 
разстройство. (Aperribai, 2016 3) (Табл.2)

Ако симптомите не бъдат потвърдени от 
проспективни ежедневни описания през последните 
два симптомни цикъла, след изписването на 
диагнозата трябва да се запише като условна. 

Съгласно Биопсихосоциалния модел за 
психичните разстройства, клиничната презентация 
може да бъде разделена на три клъстера, въпреки 
че някои автори разделят клъстера Социални 
последствия на Поведенчески и Когнитивни 
симптоми (Табл. 3).

Ход	и	прогноза

Началото на ПМДР може да се прояви 
във всяка възраст след менархе. Парадоксално и 
много рядко някои индивиди съобщават, че техните 
симптоми се влошават по-време на менопауза. 
Обикновенно симтомите затихват след менопауза, 
като използването на хормонални препарати 
по-време на климактериум може да доведе до 
появяване на нова симптоматика. 

Таб.1	Био-психо-социален	модел	за	етиопатогенезата
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Таб.	2	Диагностични	критерии	ДСН	5	(адаптирано)

Диагностични	критерии	адаптирани	по	ДСН	5	
 

А. В повечето от менструалните цикли трябва да присъстват най-малко 5 от посочените 
симптоми във последната седмица преди началота на мензиса, и оплакванията се подобряват 
в рамкитена няколко дни след започване на мензиса и стават минимални или изчезват напълно 
в седмицата след мензиса.

Б. Един или повече от посочените симптоми трябва да са налице: 
1. Значително изразена емоционална лабилност напр. (промени в настроението: 
чувство за внезапна тъга или плач, повишена чувствителност при отказ).
2. Значителна раздразнителност или гняв, или повишени междуличностни конфликти.
3. Значително подтиснато настроение, чувство за безпомощност, себеосъждащи мисли. 
4. Значителна тревожност, напрежение или чувство на ръба.

В. Един или повече от посочените симптоми трябва да е налице, като общата бройка на 
симптомите трябва да е пет заедно със симптомите от критерии (Б).

1.  Понижена заинтересованост от обичайните дейности (работа, училище, приятели 
и хоби).
2. Субективно чувство за затруднена концентрация.
3. Летаргия, лесна уморяемост или значителна липса на енергия.
4. Изразени промени в апетита, преяждане, непреодолимо влечение към определени 
храни.
5. Хиперсомния или инсомния. 
6. Чувство на обърканост или липса на контрол.
7. Телесни симптоми – подуване и чувство на напрежение в гърдите, болки в ставите и 
мускулите, усещане за подуване на тялото или повишаване на теглото.

Забележка: симптомите от А до В вкл., трябва да са налице за повечето менструални 
цикъла през предходната година.

Г. Симтомите са свързани с клинично изразен дистрес и значително влошават работа, 
училище, обичайни социални дейности, взаимоотношения с близките, напр.   ( избягване на 
социални дейности, понижаване на продуктивността и ефективността на работното място, 
училище или дома).

Д. Тези симптоми не са налице следствие на екзацербация на симптомите на друго психично 
разстройство, като напр. (Голямо депресивно разстройство, Паническо разстройство, 
Персистиращо депресивно разстройство – Дистимия, Личностово разстройство), въпреки че 
може да бъде придружаващо заболяване на  всяко едно от посочените разстройства.

Е. Критерии „А“ трябва да бъдат потвърдени, чрез проспективно ежедневно описание за 
най-малко два симптоматични цикъла.

Ж. Симтомите не трябва да се дължат от физиологичния ефект на определени субстанции 
напр.  (злоупотреба с наркотици, медикаменти и др), или друго общо медицинско заболяване 
напр. (Хипертироидизъм).
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Диференциална	диагноза

Предменструален синдром.
Предменструалният синдром се 

различава от ПМДР, по това че при него не се 
изисква да има поне пет симптома от критерии А 
и Б и не е необходимо условие да има афективни 
симптоми. 

Дисменорея. Дисменореята е симптом, 
изразяващ се с болезнен мензис, като при него 
отсъстват афективни промени. Дисменореята 
започва с началото на мензеса, докато ПМДР 
започва една-две седмици преди началото на 

терапия и социотерапия), целящи промяна на 
преживяването на засегнатите индивиди към 
определена психологична проблематика и 
изграждане на нов стил на живот.

Нефармакологична	терапия

 Възможно е средство на първи 
избор за лечение на жени с ПМДР да бъде 
нефармакологичната терапия (психотерапия), 
за да се обясни същността на заболяването, да 
се изградят coping – стратегии към социалните 
ситуации, преживявани като стресогенни, като 
може да се работи в парадигмата на когнитивно-
поведенческата терапия (КПТ). КПТ е насочена 
към негативните мисли, базисните вярвания, 
автоматичните мисли, като се цели да бъде 
коригиран техния дисфункционален модел. Чрез 
тази терапия се цели обучение на пациентите – да 
откриват, изследват и заместват когнитивните си 
девиации в по-адаптивен модел на преживяване 
на социалните събития. Терапията може да бъде 

Коморбидност

Големият депресивен епизод е най-
честата придружаваща психиатрична патология 
при жени с ПМДР. 

Голяма група общомедицински заболя-
вания могат да бъдат също коморбидни (миг-
рена, астма, алергии и гърчове), както и други 
психични разстройства (напр. рекурентно 
депресивно разстройство, биполярно афективно 
разстройство, тревожни разстройства, храни-
телни разстройства, психични разстройства 
свързани с употреба на психоактивни вещества), 
които от своя страна могат да се влошат по време 
на пременструалната фаза.

Лечение

Лечението на ПМДР съгласно БПСМ 
се осъществява чрез биологични средства 
(фармакологична терапия) и небиологични 
методи (нефармакологична терапия: психо-

мензеса.
БАР, РДР и Дистимия. ПМДР има чист 

интервал от симптоматика най-малко от 7-10 
дни по-време на всеки менструален цикъл. През 
този период жената се чувства физически и 
психически добре. 

Ако жената се чувства потисната или 
тревожна през целия месец, дори ако има 
предменструално влошаване, по-вероятно се 
касае за друг психиатричен проблем, например 
Рекурентно депресивно разстройство, отколкото 
за ПМДР (DSM-5 5).

Таб.	3	Био-психо-социални	симптоми	на	ПМДР
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на ниво същински психотерапевтичен процес, 
ниво консултиране или да се дават съвети 
за режима на работа и почивка, спазване на 
диета – особено във втората част на цикъла, 
като се ограничават: чай, кафе, сол, течности, 
животински мазнини, мляко и се  препоръчат 
физиотерапевтични процедури – като масаж на 
врата и балнеолечение. Уместно е лечението на 
жените с ПМДР да се провежда циклично в: 3 
менструални цикъла с прекъсване за 2-3 цикъла 
и ако има рецидив, лечението се възобновява. 

Друг нефармакологичен метод, 
който може да се прилага, е акупунктура и 
различни фитопрепарати. Според различните 
проучвания, тези методи могат да доведат до 
50% редукция на симптоматиката, сравнено със 
инициалния период. Понякога фототерапията 
с конвенционални флуоресцентни лампи 
съдържащи пълния спектър на светлината 
(максимално доближаваща се до слънчевата 
светлина), се смята че има медииращ ефект 
върху серотонинергичната система във ЦНС. 
При някои пациенти, които имат придружаващ 
депресивен епизод се наблюдава добър отговор 
на сънна депривация, поради наличната връзка 
между депресията и ПМДР. Този факт се доказва 
ex juvantibus чрез специфична антидепресивна 
терапия при депресия и ефективност при ПМДР. 

Умерените физически упражнения 
могат да смекчат симптомите на ПМС, като се 
препоръчват традиционни аеробни упражнения, 
които имат добър ефект и върху задържането на 
течности. Предполага се, че ефективността на 
аеробните упражнения е свързана с повишаване 
на нивото на ендогенните ендорфини, с 
психологически и физиологични промени (Htay, 
Aung, 2016 9). 

Фармакологична	терапия

Антидепресантите от групата на 
селективните инхибитори на обратния захват на 
серотонина (СИСТ) могат да бъдат, по преценка 
на клинициста, първо или второ средство на 
избор за лечение на ПМДР. Според клиничния 
профил на пациентките, може да се използва 
антидепресант с двоен механизъм на действие 
– серотонин норадренергичен или трицикличен 
антидепресант. Другите групи антидепресанти, 
които нямат ефект върху серотониновата 
невротрансмисия, нямат доказан ефект при 
ПМДР. Това от своя страна показва, че СИСТ имат 
независим ефект върху симптоматиката на ПМДР, 
който не е свързан с тяхната антидипресивна 

активност, като този факт все още е в процес 
на проучване. От друга страна, симптомите 
на ПМДР се повлияват много по-бързо 
отколкото депресивните, което е предимство за 
засегнатите жени, тъй като те могат да приемат 
антидепресанти интермитентно, по време на 
лутеалната фаза на менструлния цикъл, а не всеки 
ден, както е при депресия. При силно изразена 
афективна симптоматика и труден контрол на 
соматичните симптоми, препоръчва се ежедневно 
продължително приемане на антидепресанти. Ако 
в клиничната картина доминира тревожността, 
може да се добави анксиолитик – бензодиазепин.

Едно от най-често използваните 
хормонални средства за лечение на ПМДР е 
прогестероновата терапия, въпреки че различните 
проучвания не са доказали дефицит на този 
хормон при това разстройство. Хормоналната 
терапия не е свързана със субституция при 
хормонален дифицит. Предполага се, че 
подобрява регулацията в хипоталамо – хипофизо 
– гонадната ос. Хормоналната терапия като 
средство на втори избор, и като ефикасност, е в 
процес на проучване по отношение на оралните 
контрацептиви. Друга възможност е да се 
инхибира овулацията чрез естрогени, прилагани с 
дермални пластири или субкутален имплант, като 
дозата на естрогена трябва да бъде по-висока от 
дозата, прилагана при лечение на менопауза и по-
ниска от дозата, прилагана за контрацепция. При 
естрогеновата терапия пациентките трябва да 
приемат и прогестерон, за да се намали риска от 
карцином на шийката на матката, освен в случаите 
когато жените са хистеректомирани. Агонисти на 
гонадотропин-освобождаващия хормон, които 
обикновенно се назначават при ендометриоза и 
безплодие, водят до супресия на хормоналния 
цикъл и могат да бъдат резервен вариант при 
жени, които не са отговорили на предишна 
фармакологична терапия. Трябва да се има 
предвид, че това може да доведе до индуциране 
на менопауза и до повишен риск от остеопороза, 
което може да се избегне с прилагане на естроген 
и прогестерон.

Напоследък все по-широко се проучва 
употребата на диуретици за лечение на ПМС 
поради наличие на водна задръжка. 

Към терапията във всеки момент могат 
да бъдат добавени хранителни добавки – 
мултивитамини, ел-тирозин, биофлавоноиди, 
калций, магнезий, розово масло и др. При някои 
жени се наблюдава добър ефект от прилагането 
на Омега-3 мастни киселини (Htay, Aung, 2016 9).
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Представен е преглед на никотиновата злоупотреба и зависимост: епидемиологични находки, 

фармакология, генетични и средови фактори, психологични влияния и кондициониране, клинични форми и 
терапевтични стратегии.
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The	smoker	–	temporarily	addicted	or	doomed	for	ever
Deian Hrusafov, Hristo Kojuharov
Medical University “Prof Paraskev Stoyanov” – Varna 

A brief overview of nicotine addiction and dependence is presented: epidemiological findings and data, 
pharmacology, genetic and environmental factors, psychological influences and conditioning, clinical states and 
therapeutic strategies.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(2):126-133. 
Key words: dependence, smoking, risk factors.

За всички психоактивни вещества има 
спектър от начини на употреба, вариращ от такава, 
която води до незначителни или никакви проблеми, 
до синдром на зависимост. Употребата на алкохол 

и други психоактивни вещества могат да бъдат 
класифицирани в пет категории, които отразяват 
различните диагнози, поставяни чрез използване 
на международните диагностични системи . 
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Епидемиология	

Оказва се, че 48% от възрастното население 
в световен мащаб (приблизително 2 млрд. души) 
консумират алкохол поне инцидентно, 33% (около 1.3 
млрд. души) употребяват никотин и 5% (около 200 
млн.) използват незаконни психоактивни вещества. 
Все по-често се среща използването на няколко 
различни психоактивни вещества (ПАВ), които 
в много случаи имат различни фармакологични 
ефекти. Употребата на психоактивни вещества 
допринася съществено за глобалните щети на 
човечеството, причинени от заболявания.

Никотинът е четвърти по значимост в 
глобален мащаб рисков фактор, причиняващ 
заболявания водещи до нетрудоспособност 
(измерени с въведения от СЗО индекс Disability 
Adjusted Life Years – години от живота загубени 
поради нетрудоспособност). Употребата на алкохол 
е петият най-чест причинител на заболявания, а 
незаконните психоактивни вещества също са в 
топ 20 на най-честите причини за заболявания. 
Разстройствата, дължащи се на употреба на 
психоактивни вещества водят ежегодно до щети 
равняващи се на 4-5% от глобалния годишен 
брутен икономически продукт (възлизащ на над 
70 трилиона долара), от които на алкохола се падат 
1-2%, на никотина 1%, а на незаконните ПАВ около 
0.5%. 

Никотин 

Смята се, че около 33 % от населението 
на света над 18 години (приблизително 1.3 
млрд. души) са пушачи. Тютюнопушенето и 
другите форми на употреба на никотин ежегодно 
отнемат живота на 5 млн. души по света, като 
тенденцията е броят им да се увеличава. Според 
СЗО в световен мащаб то причинява около 4% от 
здравните щети на човечеството. Тютюнопушенето 
е най-големият обратим (контролируем) рисков 
фактор, причиняващ заболявания и смъртност 
в развития свят и третия по значимост (след 
артериалната хипертония и употребата на алкохол) 
в развиващите се страни с ниска смъртност. Смята 
се, че тютюнопушенето е отговорно за 8.8% от 
смъртните случаи на индивидите над 18 год. възраст 
в световен мащаб. Сред мъжете в развиващите се 
страни то е отговорно за над една четвърт (26.3%) 
от смъртността. 

Разпространението на тютюнопушенето е 
достигнало своя връх в много западни държави през 
40-те и 50-те години на 20-ти век, когато 75% от 
мъжете и 30% от жените са били пушачи. Оттогава 
то значително е намаляло в отговор на масираните 
здравни кампании и законодателни промени. В 

Австралия и някои скандинавски държави честотата 
му сега е между 16 и 20% и за двата пола. В други 
страни в Европа обаче честотата на тютюнопушене 
сред мъжете достига до 50%. В развитите държави 
ниският социо-икономичски и обрзователен статус 
са рискови фактори за продължаваща употреба на 
никотин. 

В противовес на намаляване на 
тютюнопушенето в богатите държави, в Югоизточна 
и Източна Азия то се увеличило значително 
през последните 2-3 десетилетия, повече сред 
мъжете. Понастоящем Азия е най-големия пазар 
на тютюневи изделия в света. Над 50% от мъжете 
на този континент са пушачи, като една от всеки 3 
цигари в света се изпушва в Китай. В момента 82% 
от пушачите в световен мащаб са от слабо развити 
(бедни) или развиващи се държави, като 38% от тях 
са в Източна Азия и Тихоокеанския регион. 

В слабо развитите и развиващите се 
държави тютюнопушенето е по-разпространено 
сред мъжете, докато в развитите държави 
ежедневната употреба на никотин е по-честа при 
жените. 
Обикновено тютюнопушенето започва преди 25 
год. възраст и честотата му достига своя максимум 
във възрастовия диапазон 30-49 год.

Психичните разстройства също са 
рисков фактор за тютюнопушене. Една трета от 
индивидите с голяма депресия и една четвърт от 
тези с тревожно разстройство са зависими пушачи. 
Сред пациентите с шизофрения тютюнопушенето е 
2-3 пъти по-често в сравнение с общата популация 

РАЗСТРОЙСТВА,	 ДЪЛЖАЩИ	 СЕ	 НА	
УПОТРЕБА	НА	НИКОТИН	(F17)	

I.	Фармакология	

Никотинът е високо токсична, бързо 
действаща субстанция с кратка продължителност 
на действието (полуживот 20-40 мин). Резорбира 
се бързо от белите дробове чрез инхалация и има 
незабавно действие при вдишване. Една цигара 
съдържа средно 0,5 мг. никотин, а смъртоносната 
доза при еднократен прием е около 60 мг. 

Фармакологичното действие на никотина се 
проявява в стеснение на периферните кръвоносни 
съдове, повишаване на перисталтиката, понижаване 
скоростта на метаболитните процеси. Действието 
му на ниво ЦНС е комплексно. Стимулира 
отделянето на допамин, серотонин, норадреналин, 
β-ендорфини, ацетилхолин в синапсите. Това е в 
основата на неговия психостимулиращ ефект и 
на анксиолитичното му действие, а стимулацията 
на μ-опиоидните рецептори води до активация на 
мозъчната система на възнаграждение 

През последните няколко десетилетия 
проучвания с образни техники като позитронно- 
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емисионната томография (ПЕТ) и функционалния 
ядрено-магнитен резонанс (фЯМР), както и върху 
животни (основно гризачи, но също и примати) 
идентифицираха невронална верига, върху който 
действат повечето, ако не и всички психоактивни 
вещества, за да продуцират възнаграждаващите си 
(еуфоризиращи) ефекти. Тази невронална мрежа, 
която е известна също като “мозъчна система на 
възнаграждение” (brain reward system), опосредства 
и естествените приспособителни поведения 
(хранене, жажда и сексуален нагон), които имат 
свойството да се самозакрепват (реинфорсират) 
поради това, че са важни за оцеляването. Почти 
всички ПАВ, предизвикващи зависимост при 
хората – с изключение на бензодиазепините, 
имат свойството да стимулират собствената си 
употреба (при експериментални бозайници) 
посредством бърза и силна активация на системата 
на възнаграждение. Тя се състои от няколко звена 

Първото от тях е допаминергичен тракт, 
проектиращ от вентралната тегментална област 
(VTA) до вентралния отдел на стриатума (nucleus 
accumbens). От n. accumbens започва второто звено 
на системата, което се състои от различни неврони, 
някои от които енкефалинергични и / или ГАМК-
ергични, пренасящи сигналите за възнаграждение 
до вентралния палидум и оттам до префронталния 
кортекс. При гризачи е установено и наличието 
на миелинизирани, умерено бързо провеждащи 
невронални влакна, десцендендиращи каудално 
в рамките на медиалния предно-мозъчен сноп 
и проециращи върху невроните на вентралната 
тегментална област. Смята се, че активацията на 
мозъчната система на възнаграждение води до 
трайно заучаване и асоцииране на поведенческите 
актове на индивида със значението, което те имат 
за него. Всички ПАВ, предизвикващи зависимост, 
действат върху или близо до допаминергичните 
неврони във VTA, вероятно чрез опиоидно-
пептидна трансмисия .
Така например, кокаинът действа на ниво 
допаминергични терминали, стимулирайки 
отделянето на допамин и блокирайки обратното 
му поемане (чрез блокиране на пресинаптичните 
допаминови транспортери), докато канабисът 
и опиоидите действат чрез изключване на 
инхибиторните ГАМК-ергични неврони, 
които модулират допаминергичните възбудни 
потенциали. 

Предполага се, че мозъчната система на 
възнаграждение еволюционно е възникнала за 
да затвърждава приспособителни поведения и 
реакции, свързани със стимули за удовлетворяване 
на базисни за оцеляването потребности – глад, 
жажда, сексуално влечение, подслоняване и 
др., т.е. тя нормално се стимулира от действия, 
важни за оцеляването. Експериментите доказват, 
че приемът на вода от жадни опитни животни 

предизвиква повишение на нивото на допамин в n. 
accumbens с около 45%. Приемът на кокаин обаче 
повишава допамина в n. accumbens с 500%! Тъй 
като ПАВ, предизвикващи зависимост, стимулират 
бързо и значително мезолимбичния механизъм на 
системата на възнаграждение при всеки прием, 
поведението на употреба на тези вещества и 
свързаните с него стимули се “регистрират” в 
мозъка като критично важни. Повтарящата се и 
изразена активация на допаминовата трансмисия 
в n. accumbens създава (най-вероятно посредством 
невропластични механизми) е много силна връзка 
между ПАВ и стимулите, свързани с тях (по модела 
на класическото заучаване). По този механизъм 
стимули, които са свързани с ПАВ или предсказват 
тяхната близост и възможна употреба, получават 
голяма мотивационна стойност и придобиват 
свойството да индуцират поведение на търсене и 
употреба на съответното вещество. 

Дълго време се смяташе, че допаминът 
медиира удоволствените усещания, предизвикани 
от конвенционалните реинфорсиращи средства 
и ПАВ (Wise, 1982). Обаче получените през 
последните години данни предполагат, че той 
всъщност повлиява мотивацията да се реагира 
на даден възнаграждаващ стимул, а не на 
преживяването на чувство на удоволствие (награда) 
след консумацията му. С други думи, удоволствието 
от психоактивните вещества се дължи на действието 
им върху някои други невротрансмитерни системи 
(вероятно опиоидна и пептидна медиация), но 
желанието за повтаряща се употреба е свързано с 
активацията на мезолимбичната допаминергична 
система, която насочва поведението.  

През последните няколко години стана 
ясно, че конституционалните особености на 
допаминовата невротрансмисия могат сами по 
себе си да повлияват склонността към регулярна 
употреба на психоактивни вещества. Установено е, 
че индивиди с по-ниска гъстота на D2 рецепторите 
в стриатума изпитват по-силно удоволствие от 
венозното приложение на стимуланти в сравнение 
с хората с по-голям брой на рецепторите. Тази 
закономерност е изследвана и при животински 
модели със забележителен резултат. Така 
например, установява се, че базовата гъстота 
на D2 рецепторите при маймуни и плъхове е 
предиктивна за степента на употреба на кокаин 
при достъп до веществото – по-ниските нива са 
свързани с употреба на по-големи количества. При 
мишки по-малкият брой рецептори е свързан със 
склонността към употреба на алкохол и ако нивото 
им се промени (например чрез трансфекция на 
вирус, който добавя D2 рецептори в n. accumbens), 
склонността към употреба на алкохол намалява. 
Още по-интересно е, че повтарящата се употреба 
на някои вещества, например стимулантите и може 
би алкохол, води до редукция на допаминовите 
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рецептори, така че се получава порочен кръг на 
нарастваща и репетитивна употреба.  

Един важен аспект на допаминово-
рецепторната теория е това, че тя може да обясни 
някои други фактори, които имат отношение 
към употребата на ПАВ, например стрес и 
социална депривация, всяко едно от които при 
експериментални животни води до понижение на 
броя и / или функцията на D2 рецепторите. 

Въпреки че звучи убедително, би 
било прекалено опростяване да обясняваме 
реинфорсирането (подкрепянето) на приема 
на психоактивни вещества при хората само с 
действието им върху допаминовата система. Не 
всички ПАВ стимулират отделяне на допамин, 
като най-красноречиво изключение са опиоидите 
(както беше посочено по-горе, те действат 
върху ГАМК-ергични и вероятно опиоидни 
невротрансмитери). Освен това, медикаментите, 
блокиращи допаминовата невротрансмисия – като 
например невролептиците, имат малък ефект върху 
зависимото поведение. Всичко това показва, че в 
невробиологията на зависимостта участват и други 
невротрансмитери.  

Трябва да се отбележи също така ролята 
на абстинентния синдром като мощен фактор, 
стимулиращ зависимите поведения. Дори и 
при индивиди с напълно нормална ендогенна 
рецепторна функция и невротрансмитерна 
концентрация, дългосрочната употреба на 
определено психоактивно вещество може да 
модулира рецепторните системи по такъв начин, 
че хомеостатичното им състояние да е възможно 
само при наличието на веществото. Този процес на 
невроадаптация стои от една страна в основата на 
повишаването на толеранса към веществото – т.е. 
необходими са все по-високи дози за достигане на 
желания ефект, а от друга се смята за невробиологична 
основа на абстинентния синдром. Толерансът 
се появява, защото невроните с намиращите се 
върху тях рецептори и транспортери постепенно 
стават по-слабо реактивни на повтарящата се 
стимулация от екзогенни субстанции. Както беше 
посочено по-горе, при амфетамините и кокаина 
толерансът е свързан с даун-регулация (намаляване 
на броя и чувствителността на D2 рецепторите) 
и увеличаване на броя на пресинаптичните 
допаминови транспортери в n. accumbens. При 
опиодите толерансът се опосредства от промени 
в системата на вторичните вътреклетъчни 
посредници (цАМФ в невроните на n. accumbens). 
Толерансът към канабиноидите вероятно се развива 
по подобен начин, тъй като канабиноидните 
CB1 рецептори също са G-протеин куплирани 
цАМФ тип. Толерансът към халюциногените като 
лизергинова киселина (LSD) може би е свързан с 
промени в 5HT2 рецепторите, които са куплирани с 
вторичния посредник фосфоинозитол. 

Опиодите са много подходящ пример, 
който илюстрира как невробиологичните 
промени, свързани с толеранса, имат отношение 
и към зависимостта и абстиненцията. Опиоидната 
зависимост и някои от най-мъчителните 
абстинентни симптоми са свързани с промени 
в locus coeruleus (LC), която е една от важните 
системи в мозъчния ствол.  

Невроните в LC продуцират норадреналин 
и имат проекции в много други части на мозъка, в 
това число кортекса, мозъчния ствол и различни 
субкортикални райони, където той стимулира 
будността (вигилитета), дишането, артериалното 
налягане и бдителността като цяло. Когато 
опиоидните молекули се свържат с μ-рецепторите 
върху невроните в LC, те инхибират отделянето на 
норадреналин, което води до сънливост, забавено 
дишане и понижение на артериалното налягане – 
симптоми напомнящи тези, които се наблюдават 
при опиоидната интоксикация. В резултат на 
повтарящото се излагане на опиоиди обаче, 
невроните в LC се адаптират чрез повишаване 
на активността си и по този начини преодоляват 
инхибиторния ефект на екзогенните субстанции. 
Когато спре приема на опиоиди, в резултат на 
повишената си активност невроните в LC отделят 
големи количества норадреналин, което води до 
тремор, силно вътрешно напрежение, мускулни 
крампи, диария, тахикардия, диафореза, колебания 
в артериалното налягане и други вегетативни 
симптоми, които се сред най-мъчителните при 
опиатната абстиненция.  

Още един важен аспект на проблемната 
употреба на вещества е ролята на процесинга на 
поведението от висшите кортикални региони. 
Отдавана е известно, че индивидите които 
злоупотребяват с вещества и особено тези със 
зависимост имат многобройни дефицити в 
психичните функции – като внимание, памет и 
регулация на импулсите. 

С помощта на съвременни образни 
изследвания се установи, че анатомичният субстрат 
на тези функции е в субрегиони на фронталния 
кортекс, най-вече в орбитофронталния кортекс и 
неговите лимбични проекции, особено тези към 
амигдалата. При много видове зависимости са 
наблюдавани явни абнормности в тези региони. 
Оттам е изведена и хипотезата (Volkow et al.), 
че зависимостта представлява ремоделиране на 
тези невронални мрежи, което води до трайни 
последствия върху способността за саморегулация 
.

Степента, до която ремоделирането 
се дължи на действието на вещества или на 
предразполагащи фактори все още се проучва, но е 
вероятно да участват и двата механизма в различна 
степен при отделните случаи.  

В резултат на повтарящата се употреба 
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на веществото невроналните вериги, свързани с 
възнаграждение и тези, участващи в паметовите 
процеси, се свръхактивират и се отделят от 
контрола на мозъчните структури от по-висок 
порядък, като по този начин задълбочават още 
повече по-нататъшния прием. 

2.	Генетични	

Силно изразени са генетичните фактори в 
зависимостта към никотин и опиоиди. Проучвания 
с осиновяване показват, че осиновени деца, чиито 
родители са били със зависимост към някое 
от двете вещества, имат значително по-висок 
риск от развитие на зависимост в сравнение с 
необременените деца. Линкидж-анализът при 
пушачи е показал асоциация на предразположението 
към зависимост най-вече с някои алелни форми на 
чернодробния метаболизиращ ензим като CYP2A6 
(инхибирането на този ензим намалява потребостта 
от тютюнопушене), както и на α-4 никотиновите 
рецептори (имащи отношение и върху ефектите 
на алкохола). За опиоидната зависимост линкидж 
изследванията дават данни за асоциация на 
предразположението с различни алелни форми на 
μ-, κ и δ-опиодните рецептори, с метаболизиращия 
ензим CYP2D6, както и с определени алели на гена, 
кодиращ D4 допаминовите рецептори.  

Зависимостта към алкохол у първостепенни 
родственици би могла да се смята за рисков фактор 
за бензодиазепинова злоупотреба и зависимост. 
Установено е, че индивидите с фамилна 
обремененост с алкохолизъм реагират с по-изразена 
еуфория на прием на бензодиазепини (алпразолам) 
в сравнение с необременени индивиди. 

Зависимостта към ПАВ се разглежда като 
количествен белег, при който комбинираното 
действие на множество алели води до изява на 
патологичния фенотип. Сред кандидат гените с 
потенциално важна роля в предразположението 
към никотиновата зависимост са никотиновите 
рецептори и метаболизма на никотин (някои 
алелни форми на ензима CYP2D6 са свързани със 
значително повишен риск от тютюнопушене). 
За имащи отношение към риска от опиоидна 
зависимост се смятат μ- и κ-опиоидните рецептори, 
D4 рецептора, CYP2D6 метаболизиращия ензим и 
др. 

3.	Средови	влияния	

Моделите на употреба на психоактивни 
вещества очевидно се повлияват от фактори, 
свързани със семейната констелация и 
психосоциалната среда. Възможно е отсъствието 
на реалистични, удовлетворяващи алтернативи и 
на легитимни ролеви модели да прави поведението 
на употреба на психоактивни вещества по-

привлекателно. 
Влиянието на връстниците играе основна 

роля в започването, развитието и поддържането на 
моделите на злоупотреба с психоактивни вещества. 

Медиите също могат да имат дълбок ефект 
върху формирането на злоупотреба. Алкохолът, 
марихуаната и никотинът се романтизират и 
ангажирането с употребата им може понякога 
да донесе на употребяващия редица качества, 
възприемани като положителни. 

Въпреки че опасностите от употребата 
на кокаин, алкохол и никотин получават сериозно 
медийно внимание, тези вещества се представят 
много често като привилегия на богатите и известни 
личности. 

Младежите, които отрастват в семейства 
с родители или с по-големи сиблинги, 
злоупотребяващи с алкохол или наркотици, са 
с по-голяма вероятност на свой ред да започнат 
да злоупотребяват с вещества. Отношението 
на родителите (реалното или субективно 
възприеманото) в значителна степен повлиява 
решението на юношата да започне да употребява 
алкохол или наркотични вещества. 

Други фамилни фактори с възможно 
отношение към злоупотребата с вещества са 
семейната нестабилност, отхвърлящото родителско 
отношение, разводите и др. 

Средовите фактори могат да имат и 
протективно влияние. Така например, в резултат на 
религиозни и законови забрани, в редица арабски 
държави употребата на алкохол и наркотични 
вещества почти липсва. Подобни ограничения 
се срещат и сред други етнически (например 
азиатци) и културални (например консервативни 
протестанти) групи. 

4.	Психологични	влияния		

Въпросът дали злоупотребата с 
вещества е резултат от специфични личностови 
/  психодинамични фактори и дали моделите на 
употреба на вещества са свързани с определени 
личностови типове е все още противоречив и се 
дискутира. 

Младежите, злоупотребяващи с вещества, 
са описвани като имащи външен локус на контрол, 
ниско самочувствие, по-често страдащи от 
тревожност и депресия. 

Съвременните психодинамични 
концептуализации разглеждат злоупотребата 
с алкохол и наркотични вещества като опит за 
самолечение на депресивни или дисфорични 
състояния или я смятат за последствие от сериозно 
увреждане на функциите на его-то (например 
невъзможност за справяне с реалността). 

Смята се, че седативното и антиагресивно 
действие на опиоидите и някои други вещества 
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може да облекчи поне временно болезнени 
психични състояния, позволявайки на индивида да 
се справи по-лесно с тях. 

5.	Заучаване	и	кондициониране	
 
Употребата на ПАВ, независимо от това 

дали е спорадична или има компулсивен характер, 
може да бъде разглеждана като поведение, което 
се поддържа от последствията си. Наркотиците 
могат да закрепват (реинфорсират) предшестващи 
поведения чрез премахване на някакво вредно 
или неприятно състояние като например болка, 
тревожност или депресия. В някои социални 
ситуации употребата на наркотици освен 
положителните си психофарммакологични ефекти, 
може да се реинфорсира, ако води до спечелване на 
специален статут на употребяващия или одобрение 
от приятелите му. 

Всяка употреба на наркотичното 
вещество предизвиква бърза позитивна подкрепа 
(реинфорсиране), която се дължи на индуцираната 
от веществото еуфория, на облекчаване на 
неприятни афекти или абстинентни симптоми или 
на комбинация от всички тези. 

Освен това някои ПАВ могат да 
сенсибилизират определени невронални системи 
към реинфорциращите си ефекти. Впоследствие 
свързаните с употребата на веществата атрибути 
(например игли, спринцовки, кутии цигари) и 
поведения, както и изгледите за лесен достъп до 
наркотика, могат да се превърнат във вторичен 
подкрепител и при наличието им да се усилва 
крейвинга и желанието за изпитване на ефектите от 
веществото. 

Употребяващите наркотици реагират 
на свързаните с наркотика стимули с повишена 
активност на някои лимбични региони, най-
вече амигдалата и предния цингулум. Такава 
наркотично-индуцирна активация на лимбичните 
райони е установена при много наркотици, сред 
които кокаин, опиоиди и никотин. Така например, 
мозъчните региони, които се активират у кокаиново 
зависими при излагане на стимули свързани с 
кокаина, са същите, които при здрави индивиди се 
активират при сексуална възбуда. 

Освен оперантното реинфорсиране на 
поведения на употреба и търсене на веществото, за 
възникването на зависимост и рецидиви на употреба 
вероятно играят роля и други механизми на 
заучаване. Опиоидните и алкохолните абстинентни 
симптоми могат да бъдат кондиционирани (в 
класическия Павловски смисъл на възникване на 
условен рефлекс) със средови или интероцептивни 
стимули. 

Установено е, че при зависими пациенти 
дълго след отзвучаване на абстинентното 
състояние (дължащо се на опиоидна, никотинова 

или алкохолна зависимост), излагането на средови 
стимули, които преди са били свързани с употребата 
на веществото или абстиненцията от него, води 
до изживяване на кондиционирани (условно 
рефлексни) абстиненция, крейвинг или и двете. 

Възникването и интензитета на крейвинга 
не винаги е свързано с наличието на абстинентни 
симптоми. Известно е например, че най-силният 
крейвинг се провокира от ситуации, свързани с лесен 
достъп до веществото, например наблюдението 
как някой друг приема хероин или запалва цигара, 
или пък предлагането на наркотично вещество от 
приятел. 

II.	Основни	клинични	диагнози	

1.	 Остра	интоксикация	

Клинично се проявява със странни сънища, 
лабилност на настроението, дереализация и поне 
един от следните соматични симптоми: гадене или 
повръщане, изпотяване, тахикардия, аритмия. 

2.	Зависимост	към	никотин	

Никотинът е субстанция, способна 
да създаде тежка зависимост при регулярна 
употреба. В основата на това свойство лежат както 
възнаграждаващите му (реинфорсиращи) ефекти, 
така и появата на абстиненти симптоми при опити 
за спиране на употребата. Толеранс се развива към 
страничните ефекти на никотина, но не и към самия 
него поради краткия му полуживот. 

Синдромът на зависимост може да е 
умерено или силно изразен. 

Способността за спиране на пушенето 
корелира с нивото на зависимостта, като 
многобройните неуспешни опити за отказване се 
свързват с по-тежка зависимост.

Започването на пушене в рамките на 
половин час след събуждане сутрин също е 
индикатор за тежка зависимост. 

Броят на изпушваните цигари, 
съдържанието на никотин в цигарата или давността 
на пушенето не са свързани и не определят нивото 
на зависимост. 

3.	Никотинов	абстинентен	синдром	

За възникването му е необходима 
всекидневна употреба на никотин в рамките 
поне на няколко седмици. Проявява се при рязко 
преустановяване или значително редуциране на 
никотиновата употреба, като първите симптоми 
възникват до 90-120 минути след изпушване на 
последната цигара, а максимумът им е 24 часа след 
спиране на пушенето. 

Основните симптоми са крейвинг, 
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прилошаване или отпадналост, тревожност 
и напрегнатост, дисфорично настроение, 
раздразнителност или невъзможност за задържане 
на едно място, инсомния, повишен апетит (което 
води до повишаване на теглото при по-дълго спиране 
на тютюнопушенето), кашлица, поява на язви в 
устната кухина, трудности при концентрацията.

За диагностициране на абстинентен 
синдром трябва 4 или повече от тях да са налице в 
рамките на 24 часа.

Продължителността на никотиновия 
абстинентен синдром е няколко седмици, но 
понякога може да достигне и няколко месеца. 

4.	Усложнения	от	употребата	на	никотин	
 

Рискът от тях нараства правопропор-
ционално на продължителността на употреба и 
дозата. Най-честите са сърдечно-съдови заболя-
вания, белодробни инфекции, бронхити, белодробен 
карцином, рак на устната кухина и гърлото или язва 
на стомаха или на дванадесетопръстника. 

Има многобройни изследвания, доказващи 
вредата от пасивното пушене. То причинява 
възпаление на горните дихателни пътища, 
инфекции и астма (при децата), карцином на белия 
дроб. 

Доказано е, че при пушещите жени по-
често се среща преждевременно раждане или 
ниско телесно тегло на новороденото, а рискът от 
спонтанни аборти е по-голям. Жените, които пушат 
и приемат орални контрацептиви страдат десет 
пъти по-често от заболявания на сърдечно-съдовата 
система в сравнение с непушещите. 

III.	Лечение	на	зависимостта	от	никотин	

Няма абсолютно доказани ефективни 
методи за лечение на никотиновата зависимост. 
Рецидивите сред пушачите, които се опитват да 
спрат пушенето са чести особено през първите две 
години след преустановяване употребата на цигари 
(до 80%). 

a. Фармакотерапия 

а. Субституираща никотинова терапия 

 Никотинова	 дъвка. Съдържа лобелин, 

който има синергично никотиново действие. Ако 
пациентът изпушва първата цигара в началните 20 
мин. след събуждане и пуши повече от 20 цигари 
дневно, може да приема 4 мг никотинова дъвка. 
Останалите могат да започнат с 2 мг дневно и да 
повишат дозата, ако е необходимо. 

 Никотинова	 лепенка	 (пластир).	
Премахва тревожността, раздразнителността, 
лошото настроение и концентрация. В повечето от 
случаите се поставя вечер преди заспиване, сменя 
се всяка вечер. Избягва се поставяне в места с 
повече мазнина или в областта на косата. 

 Назален	 никотинов	 спрей. Проведени 
изпитвания показват продължително въздържане 
от пушене при употребата му, но има висок 
потенциал от изграждане на зависимост, тъй като 
възнаграждаващото действие настъпва много 
бързо. 

Продължителността на субституиращата 
терапия трябва да е поне 7 седмици. 

b. Комбинирана терапия 

Могат да се комбинират няколко вида 
субституираща терапия или да се добави Bupropion, 
което увеличава вероятността от спиране на 
пушенето. Bupropion стимулира освобождаването 
на допамин и норадреналин и е ефективен 
за намаляване на никотиновите абстинентни 
симптоми. Препоръчителната доза е 300-450 мг 
дневно. Продължителността на курса на лечение 
е 7 седмици, при липса на ефект се спира след 2 
седмично лечение.

 c. Varenicline tartrate. 

Това е парциален агонист на α4β2-
никотиновия тип ацетилхолинов рецептор, който 
има свойството да редуцира възнаграждаващия 
(удоволствен) ефект на никотина. Провежда се 12 
седмичен курс на лечение, в доза 1 мг. дневно. 
 

Клинични изпитвания от последните години 
не доказват положителен ефект от приложението 
на акупунктура	и	хипнотерапия	при лечение на 
никотинова зависимост.
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2Катедра психиатрия и медицинска психология, МУ Пловдив
3Катедра образна диагностика, МУ Пловдив

 Цел на настоящия проект е установяване на свързащи закономерности между психопатология, клнична 
психология и невронауки.
 Задачата на проекта е да се установят конвергентни и дискриминантни валидизиращи операции 
спрямо различни клинични и невробиологични измерения, които могат да обусловят такава закономерност.
 Понастоящем сме установили разнообразни значими корелации на диагностични показатели при 
самооценъчна скала за депресия и 

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(2):134-141. 
Ключови думи: психиатрия, транслационно невроизобразяване.

Psychiatry	in	crisis:	potentialities	of	translational	functional	
neuroimaging
Drozdstoi Stoyanov 1,2, Sevdalina Kandilarova 1,2, Nikolai Sirakov 1,3, Magdalina Stoeva 1,3, Kichka Velkova 1,3 
1 Research Complex of Translational Neuroscience, Medical University – Plovdiv
2 Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Plovdiv
3 Department of Diagnostic Imaging, Medical University – Plovdiv 

The aim of the project is to discover bridge-laws which exist between psychopathology, clinical psychology and 
neuroscience.

The objective is to reveal convergent and discriminant validity operations across different clinical and 
neurobiological measures which may endorse such laws.

For the moment we have discovered various significant correlations of diagnostic items on depression self-rating 
scale and BOLD fMRI, administered simulteneously, and observed contrasts between patients and control group.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(2):134-141.
Key words: psychiatry, translational neuroimaging.

Въведение

Съвременната психиатрия се намира в 
продължителна криза на своята идентичност като 
медицинска дисциплина (Broome, Bortolotti, 2009 
4; Parnas, 2015 8). Тази криза е свързана в своята 
основа със съмнения по отношение на валидноста 
на прилаганите методи и процедури за диагностика 
и лечение. Останалите раздели на медицината 
оперират с традиционни подходи за установяване 
на транс-дисциплинарна валидност (наричана 
оттук нататък транслационна). Един устойчив 
пример за подобен подход е транслирането на данни 
между четири различни дисциплини (биохимия, 
електрофизиология, образна диагностика и 
клинична кардиология) в диагностиката и лечението 
на исхемичната болест на сърцето. Между тях 
съществуват регламентирани нормативни критерии 

за конвергенна и дискриминантна валидност, 
които подпомагат същественно формирането на 
таксономичен апарат и терапевтични ръководства.

Опитите за въвеждане на транслационни 
модели в психиатрията, които да операционализират 
диагностична информация от различни относими 
дисциплини (като невробиология, неврофизиология 
и клинична психопатология) за момента са 
неуспешни. Най-голям напредък беше отбелязан 
от проекта на NIMH Research Domain Criteria (Insel 
et al., 2010 6), който обаче все още има ограничено 
поле на приложение и среща остра критика.

В момента функционален ядрено-магнитен 
резонанс (фМРИ) проучванията са базирани на 
контрастиране на активността на мозъка в покой 
и по време на изпълнение на задачи, обикновено 
включващи различни видове стимули – визуални, 
слухови, емоционално неутрални или емоционално 
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натоварени. Трябва да се подчертае обаче, че тези 
стимули са всъщност неутрални по отношение на 
диагнозата, т.е. те нямат диагностична стойност 
и следователно не могат да бъдат инкорпорирани 
лесно в диагностичните процедури и критериите за 
оценка в психиатрията.

От друга страна обичайната практика 
във фМРИ – изследванията е да се извършва 
клинична (психологична) оценка, преди или след 
сканирането, което създава времева разлика между 
двете измервания, между които по-късно се търси 
корелация. Това в някои случаи може да се отрази 
на консистентността на тези корелации (например 
при биполярни пациенти с бързо циклиране). 
На практика невроизобразяването и клиничната 
оценка в подобни ситуации могат да отразяват 
съвсем различни емоционални състояния.

За да се преодолеят тези проблеми, 
ние разработихме протокол за фМРИ, в който 
в реално време да се осъществява оценка на 
пациента с диагностично специфични клинични 
скали прилагани по време на придобиването на 
данни от функционалния магнитен резонанс. С 
реализацията на този нов дизайн, ние очаквахме 
да открием значителни корелации между оценката 
по диагностичната скала (общ резултат или оценка 
по определени айтъми или групи от айтъми) 
и промените в BOLD (blood oxygenation level 
dependent) сигнала. Крайната цел е по този начин да 
се ревалидират инструментите за клинична оценка 
спрямо обективните данни от невроизобразяването 
в реално време. 

Ревалидираните тестове ще съответстват 
на определен корелат на мозъчните функции и по 
този начин ще могат да се използват за базиран 
на доказателствата персонализиран избор на 
терапевтичен подход и мониториране на ефекта 
от лечението. Това от своя страна ще минимизира 
разходите във връзка със смяна на медикамента, 
неговите странични ефекти и временната или 
трайна нетрудоспособност на пациентите.

Ние обозначаваме този модел като 
транслационна (транс-дисциплинарна) валидност, 
доколкото чрез него се установяват транс-
дисциплинарни връзки между невронауката, 
медицинската психология и психиатрията на нивото 
на валидизацията на клиничните инструменти.

Модел	 на	 транслационната	 валидност:	
предпоставки

Разработването на модела на транслаци-
онна (транс-дисциплинарна) валидност в психиат-
риятавалидност в психиатрията беше мотивирано 
в редица публикации (Stoyanov, 201110; Stoyanov et 
al., 2012 13; Stoyanov et al., 2014 11) като необходимо 
условие за превод на данните от невронауката за 
нуждите на психиатричната практика.

През 2013 г. в сътрудничество с Университета 
в Базел беше започнато разработването на 
оригиналната парадигма за транслационната 
валидност. Сред многото психодиагностични 
инвентори беше избран state dependent тестът на 
Detlev Von Zerssen за депресия. Водещи аргументи 
за избора на този инструмент бяха:

	Тестът е ясно ориентиран към актуално 
състояние (state), а не към стабилни 
личностови черти (trait). Последните се 
предполага да бъдат ре-тест стабилни 
и в тази връзка могат и следва да бъдат 
прилагани отделно от фМРИ. Освен 
това редица тестове от тази група вече 
са били успешно корелирани с техния 
невробиологичен субстрат (например 
темпраментовият и характеров въпросник 
на Клонинджър и личностовият въпросник 
на Айзенк).

	Тестът се оценява по четири-степенна 
скала на Ликерт, което кореспондира с 
броя на бутоните за даване на отговор в 
условията на фМРИ.

	Отговорите на теста не изискват сложно 
оперантно процесиране, за разлика от 
скалата за депресия на Бек, например.

Беше разработен и публикуван теоретичният 
модел, на който се основава парадигмата (Stoyanov 
et al., 2015 14). Като експериментално условие бяха 
избрани айтемите от посочената скала за депресия; 
като baseline условие беше въведен resting state 
fMRI, а като алтернативно условие – диагностично 
неутрални айтеми от скала за интереси.

Едновременно с това Медицински 
университет Пловдив спечели проект за „Създаване 
на изследователски комплекс за транслационна 
невронаука”. По този проект в периода август 
2014-септември 2015 г. беше извършена обществена 
поръчка за закупуване, инсталиране и въвеждане в 
експлоатация на първата и единствена по рода си 
апаратура за фМРИ в областа на невронауката в 
България. 

Feasibility study

Междувременно, съвместно с Университета 
в Базел беше раработена event related парадигма, 
при която въпросите от теста на фон Церсен бяха 
презентирани в рандомизирана последователност 
с неутралните показатели от скалата за интереси. 
Основният аргумент зад този дизайн беше фактът, 
че той максимално се доближава до реалните 
условия за изпълнение на един психологически тест. 
Парадигмата беше приложена в експериментални 
условия при три здрави лица през януари 2015 г. 
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В резултат на това сътрудничество 
Медицински университет Пловдив беше привлечен 
като международен партньор на групата по 
невропсихиатрия и мозъчно изобразяване на 
Университета в Базел.
Съвместно с групата за фМРИ в Университета в 
Берген беше разработен и тестван алтернативен, 
блоков дизайн. Аргументът, с който беше подкрепен 
блоковият дизайн беше, че на процедурно ниво чрез 
него могат да се откроят по-отчетливо контрастите 
в BOLD сигнала при отговорите на въпросите 
от двата теста: диагностично значимата скала 
за депресия и диагностично неутралната скала 
за интереси. Тази версия на парадигмата беше 
приложена в ескпериментални условия при здрави 
лица през април 2015 г. 

Second language processing

Особено впечталение в доклада от т.нар. 
Feasibility study прави установяването на контрастни 
остатъчни активации в париеталните дялове и 
прекунеус региона, което впоследствие свързахме 
с обяснението, че освен когнитивно-афективното 
съдържание на показателите, изследваните лица най-
вероятно са показали активации при обработката 
на визуалните стимули от втори (чужд за тях) език 
–показателите са презентирани на английски език, 
а участниците в изследването имат за свой роден 
(първи) език немски, шведски и български. Този 
извод се налага от липсата на подобни активации 
при кохортата, събрана след октовмри 2015 г. с 
администриране на психологическите тестове на 
родния за изследваните лица – български език. 
През есента на 2015 г. тестът за депресия на фон 
Церсен беше преведен и адаптиран културално и 
лингвистично за българската популация и айтемите 
от преведения вариант бяха програмирани в 
парадигмата за транслационна валидност. 

Пилотно	 проучване:	 септември	 	 2015	 –	
януари	2016	г.

През месец октомври 2015 започна 
набирането на пациенти в Комплекса за 
трансалционна невронаука, МУ Пловдив. До края 

на 2015 г. бяха включени общо 14 пациента и две 
контроли. При част от пациентите бе наблюдаван 
много нисък процент отговори  и при обсъждане с 
тях след сканирането съобщаваха, че въпросите се 
сменят твърде бързо. Това наложи промяна в общата 
продължителност на блоковете от 24 сек. на 32 сек. 
(по 8 сек. на всяко твърдение). През декември 2015 
г. бе регистриран прекомерно изявен артефакт във  
функционалните образи на някои от изследваните 
лица. Проблемът бе частично преодолян чрез 
корекции в настройките на сканирането и промяна 
на позицията на пациента – с главата напред (head 
first).  Всички тези наложителни изменения в 
парадигмата и протоколите за сканиране, доведоха 
до невъзможност за използване на добитите през 
този период данни поради липса на консистентност 
на параметрите. 

Основно	 проучване:	 методология	 и	
проблеми

За следващия период  от 13 месеца 
(януари 2016-февруари 2017 г.) беше извършено 
изследване на общо 56 лица, от които 36 пациенти 
и 20 контроли, с вече апробираните и утвърдени 
собствени протоколи и парадигми.

Целта на изследването беше установяването 
на транслационната валидност на депресивната 
скала на Von Zerssen спрямо фМРИ – корелатите на 
мозъчните функции при пациенти с монополярна 
депресия и здрави контроли.

Обект на изследването са пълнолетни 
лица отговарящи на DSM – IV TR, критериите за 
голямо депресивно разстройство (ГДР) с настоящ 
умерен или тежък депресивен епизод, с общ 
брой точки по скалата за оценка на депресия на 
Montgomery–Åsberg (MADRS) ≥ 20, както и здрави 
контроли – без психиатрична диагноза. Диагнозата 
ГДР е базирана на покриване на диагностичните 
критерии на DSM – IV TR и е поставена въз 
основа на: 1) приемната и работна диагноза и 
история на заболяването (болнична и амбулаторна 
документация); 2) интервю с лекуващия лекар на 
пациента; 3) структурирано клинично интервю за 
DSM-IV (MINI 6.0.0); 4) колатерална информация 
от близките на пациента. 
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Фиг.	1:	Доклад от Берген – остатъчни активации при сравнение между изпълнението на неутралните и диагностичните айтеми в десния 
долнен париетален (right inferior parietal) дял и срединния прекунеус региона (midline precuneus). 

В проучването са включени първоначално 
36 пациенти с диагноза голямо депресивно 
разстройство и 20 здрави лица. Поради технически 
проблеми, обобщени в таблица 1, от анализа 
отпаднаха общо 32 изследвани лица, от които 22 
пациенти и 10 контроли.

Магнитнорезонасните изследвания бяха 
провеждани в Центъра за транслационна невронаука 
с 3Т система GE Discovery 750w. Използван бе 
специално създаден за проучването протокол 
за сканиране на пациентите, който включваше 
структурно невроизобразяване със серия Sag 3D T1 
FSPGR, с дебелина на среза 1 мм, матрикс 256х256, 
флип ъгъл 12о и функционално невроизобразяване 
с 2D EPI серия, 36 среза с дебелина 3 мм, матрикс 
64х64, TR (relaxation time) – 2 сек., TE (echo time) 
– 17-30, флип ъгъл 90о с продължителност 8 мин. 
и 42 сек. 

Използван бе стандартен блоков дизайн 
с общо 16 блока,  с продължителност от 32 сек. 

Във всеки активен (он) блок на пациента бяха 
представяни по 4 твърдения в продължение на 
8 сек., съответно от скалата за депресия на Von 
Zerssen в т.нар. диагностично специфични блокове 
(ДС) и от скалата за интереси в т. нар. диагностично 
неутрални блокове (ДН). Под всяко твърдение бяха 
представяни възможните степени на съгласие с 
твърдението – общо 4 и съответстващия бутон. 
След всеки активен блок следваше неактивен (оф) 
блок със същата продължителност, в който на 
пациентите се представяше в центъра на екрана 
фиксационен кръст. Инструкцията за он-блоковете 
бе да прочетат твърдението и да окажат с натискане 
на бутон степента си на съгласие с него, а за оф 
блоковете да гледат във фиксационния кръст без да 
мислят за нищо конкретно.

В тази връзка общият брой на изследваните 
лица бе сведен до 24 – 14 болни и 10 здрави 
контроли, на средна възраст съответно 44.7 ± 5.1 и 
49.4 ± 4.2 год.
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Табл.1

Технически	и	процедурни	грешки Пациенти** Контроли

1. Артефакти 3 2

2. Внезапно спиране на сканирането - 1

3. Липса на синхронизация 7 -

4. Прекомерно движение на главата 1 1

5. Отказ на пациента по време на сканирането (паник бутон) 3 1

6. Невъзможност да изпълни задачата поради лошо зрение 1 1

7. Нисък % отговори по време на изпълнение на задачата (налага 
изключване) 7 -

8. Ремитиращи пациенти (налага изключване) 3 -

9. Коморбидност / Двойни диагнози (налага изключване) 2 -

10. Висок общ сбор по депресивната скала при контроли (налага 
изключване) - 4

Общо: 27* 10

* При някои от пациентите има повече от един проблем, поради което отпадат 22! 

Анализ	на	получените	данни

За обработката на образите от фМРИ бе 
използван специализирания софтуер SPM (Statistical 
Paramertic Mapping) версия 12, инсталиран 
върху платформата MATLAB R2015 за Windows. 
Процесирането на данните протичаше в две стъпки, 
съгласно установените стандарти: предпроцесна 
обработка на суровите образи (realign – корекция 
на движенията, coregistration – корегистрация, 
segmentation – отделяне на различните видове 
тъкани, normalization – нормализиране, smoothing 
– изглаждане) и следпроцесна обработка (model 
specification – определяне на модела, estimation 
– оценка, contrast definition – дефиниране на 
контрастите) за изготвяне на статистическа 
параметрична карта и сравняване на активациите 
воксел по воксел в различните условия или между 
различните групи.

В първото ниво от постпроцесирането 
бяха зададени спецификациите на модела с две 
активни условия ДС (диагностично специфични 
блокове) и ДН (диагностично неутрални блокове) и 
едно неактивно условие. В резултат се извеждаше 
статистическа параметрична карта на BOLD-
сигналите в отделните воксели. След оценка 
на статистическата значимост (estimation) бяха 

въвеждани и интересуващите ни контрасти между 
ДС и ДН блоковете (в двете посоки ДС-ДН и 
ДН-ДС) и се получаваше за всеки от тях карта 
на остатъчните активации като се използваше 
минимален праг от 50 воксела в клъстър. За 
визуализация на резултатите бяха използвани 
наличните в SPM стандартни образи от структурно 
невроизобразяване. Във второто ниво на 
постпроцесна обработка бяха сравнени резултатите 
между групите на пациентите и здравите контроли.

Резултати	и	обсъждане

При първото ниво на анализ нашите 
резултати показват, че при здравите контроли 
диагностично специфичните и диагностично 
неспецифичните стимули активират в значителна 
степен мозъчната кора, предимно в окципиталните 
области, свързани с обработка на стимулите 
(Стоянов и сътр. 2017, под печат 1). Интересен е 
фактът обаче, че при контрастирането на двата 
вида стимули не се намират остатъчни активации 
т.е. диагностично специфичните стимули 
(твърдения от скалата за депресия) не дават 
статистически значимо по-различни активации 
в сравнение с диагностично неспецифичните 
стимули (твърдения от въпросник за интереси), 



Българско списание за психиатрия. 2017: 2(2)

139

което е в съответствие с нашата хипотеза.         

Фиг. 2
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При пациентите с депресия също се 
наблюдава значителна активация при двата 
вида стимули в сравнение с оф-блоковете, като 
очакваните активации в зрителната кора отново са 
най-значими. При контрастиране на диагностично 
специфичните блокове спрямо диагностично 
неспецифичните блокове обаче, за разлика от 
същия контраст при контролите, пациентите 
демонстрират остатъчни активации в пост-
централните (пост-централен гирус) и медио-
фронтални области (Фиг.2). 

На второто ниво на анализ (Stoyanov et 
al., 2017, In Press 12) беше проведено сравнение на 
групата пациенти с групата на контролните лица, 
при което бяха открити значими контрасти в сигнала 
при изпълнение на диагностичните показатели 
в средния фронтален гирус и в структури на 
лимбичната система: хипокамп, парахипокампален 
гирус и предни ядра на таламуса (Фиг. 3). 

 Фиг. 3

Заключение

Тъй като в литературата липсват данни 
за проучвания с подобен дизайн, данните ни не 
могат лесно да бъдат сравнявани, но промените в 
активациите, метаболизма, невротрансмитерите, 
рецепторите и дори обемите на сивото вещество в 
различни области на фронталния дял на мозъчната 
кора и в лимбичната система при пациенти с 
депресия са добре известни (Bora et al., 2012 3; 
Drevets et al., 1999 5; Meyer et al., 2006 7; Sargent 
et al., 2000 9; Bhagwagar et al., 2006 2). В тази 
светлина фактът, че в нашето изследване част от 
значимите остатъчни активации при контраста 
между диагностично значимата и диагностично 
неутралната скала са именно в тази област 
дава възможност за интерпретации в насока 
диагностична специфичност на така приложената 
депресивна скала, обективизирана с данните от 
функционалното невроизобразяване.
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Сексуалните	дисфункции	в	ДСМ	5	–	критичен	анализ	4	години	
по-късно
Стефан Попов
Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – Пловдив

DSM 5 се появи в 2013 г. като резултат на дългогодишен труд на няколко групи специалисти. След 
първоначалния ентусиазъм се видяха и редица слабости в хода на работата с класификацията. Сравнени са 
структурните характеристики на МКБ-10, DSM IV-TR и DSM 5. Направен е критичен анализ на основните 
принципи в диагностиката на сексуалните дисфункции в DSM 5. Последователно са разгледани приложените 
диагностични критерии с акцент върху времевата рамка, ролята на отчитания дистрес, диференциалната 
диагноза и спецификаторите. Обсъдени са етиологичните прилики между сексуалните дисфункции. Специално 
внимание е отделено на соматичната и на психосоциалната оценка на сексуалните дисфункции. Въпреки че 
е направен опит да се избегнат етиологични внушения, класификацията като цяло оставя впечатлението 
за дуалистичен подход към етиологията –  още повече, че изключването  на медицински състояния или на 
медикаменти при сексуалните дисфункции е проблематично. Последователно са обсъдени промените в 
категориите Хипоактивно сексуално желание при жената, Разстройство на сексуалния интерес / възбуда 
при жената, Женско оргазмено разстройство, Генитално-пелвисно болково /пенетрационно разстройство, 
Хипоактивно сексуално желание при мъжа,   Ранна еякулация и Еректилна дисфункция.  

Четири години след въвеждането на класификацията става неотложна необходимостта от 
преразглеждането й поради изложените от нас  причини. Необходима е сериозна работа от страна на 
екипа, ангажиран с  главата Сексуални дисфункции на DSM 5, за да може този иначе прекрасен диагностичен 
инструмент да посрещне реалните очаквания и на клиницистите и на ангажираните с научна дейност 
медицински и други професионалисти.   
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Sexual	dysfunctions	in	the	DSM	5	–	a	critical	overview	4	years	later
Stefan Popov
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University, Plovdiv, Bulgaria

DSM 5 was launched in 2013 and was the result of many years of work by several expert groups. After the 
initial enthusiasm in the process of work with the classification a number of weak points were found. The structural 
characteristics of ICD-10, DSM IV-TR, and DSM 5 have been compared. A critical analysis of the basic principles of 
DSM 5 sexual dysfunction has been made. The diagnostic criteria applied are analyzed with emphasis on the timeframe, 
the role of reported distress, differential diagnosis and specifiers. The etiological similarities between the sexual 
dysfunctions are discussed. Special attention is paid to the somatic and psychosocial assessment of sexual dysfunctions. 
Although an attempt has been made to avoid etiological implications, the classification generally leaves the impression 
of a dualistic approach to etiology, moreover the exclusion of medical conditions or medications with sexual dysfunctions 
is problematic. Subsequently the changes in the categories Female Hypoactive Sexual Desire Disorder, Female Sexual 
Interest / Arousal Disorder, Female Orgasmic Disorder, Genital-Pelvic Pain/Penetration Disorder, Early Ejaculation and 
Erectile Dysfunction are discussed.

Four years after the introduction of the classification, it becomes urgent to reconsider it for the reasons we have 
set out. Serious work needs to be done by the DSM 5 Sexual Dysfunctions Task force, so that this otherwise wonderful 
diagnostic tool can meet the real expectations of clinicians and medical and other professionals involved in scientific 
research.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(2):142-148. 
Keywords: DSM 5, sexual dysfunctions, diagnostic criteria, analysis
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I. УВОД

Класификацията на сексуалните 
дисфункции е търпяла промени във времето както 
по отношение на диагностичните единици, така и 
относно използваната терминология. Като далечен 
спомен останаха impotentio coeundi (невъзможност 
за осъществяване на полов акт при мъжа), 
отличаваща го от impotentio generandi (невъзможност 
за създаване на поколение, стерилитет при мъжа), 
frigiditas sexualis (полова студенина при жената, в 
смисъл на липса на оргазъм) и много други. Още 
в първите диагностични класификации (МКБ) 
тези разстройства неслучайно са причислени към 
Главата Психични и поведенчески разстройства, 
защото се счита че в тяхната етиопатогенеза играят 
значима роля психогенни фактори. 

II. МКБ-10

В МКБ-10-та ревизия Сексуалните 
дисфункции са поставени в Глава F52 – Сексуални 
дисфункции непредизвикани от органично 
разстройство или заболяване 1. Тук е приложен 
класическият дуалистичен подход, в смисъл на 
разграничаване на органични от психогенни 
разстройства. Определят се като нарушения, при 
които: а) лицето не е в състояние да участва в 
сексуална връзка както би желало; б) Дисфункцията 
възниква често, но в някои случаи може да не се 
проявява; в) както и в DSM e направена изрично 
уговорката, че дисфункцията не трябва да се дължи 
на друго психично или поведенческо разстройство, 
телесно заболяване (напр. ендокринно 
разстройство) или лекарствена терапия. 

III. DSM	– IV	-	TR

В  4-то издание на Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-
TR) 4 сексуалните дисфункции се категоризират 
като разстройства по Ос I. С изключение на 
преждевременната еякулация и аноргазмията, 
те са рядко самостоятелни и се съчетават както 
помежду си, така и с други психиатрични синдроми 
като депресивност, тревожност, личностови 
разстройства и шизофрения.

DSM-IV-TR запазва линеарния модел на 
сексуалния отговор като състоящ се от 4 фази – 
желание, възбуда, оргазъм и посторгазмена. Тази 
класификация обединява описаните от Masters 
и Johnson 19 като отделни фази възбуда и плато в 
една обща фаза наречена възбуда, предшествана от 
фазата на сексуално желание. Фазите на оргазъм и 
резолюция остават същите както са първоначално 
описани от Masters и Johnson. 

По повод разграничаването на психогенно от 
органично разстройство се казва че “категоричното 

отдиференциране на психогенна или соматогенна 
етиология не е невъзможно, но обикновено, особено 
при проблеми като слабост на ерекцията или 
диспареуния е трудно да се прецени относителното 
значение на психогенните и / или соматичните 
фактори. В такива случаи разстройството следва 
да се определи като дисфункция със смесена или 
неизяснена етиология” 22, 26.

Всяко от разстройствата може да 
съществува самостоятелно или в комбинация с 
някое друго. Според протичането могат да бъдат 
първични (пожизнени) или вторични (придобити), 
генерализирани или ситуативни, а причинно да 
се дължат на психологични или физиологични 
фактори, или на комбинация от тях. Случаите на 
причинени от общо медицинско състояние или 
субстанция трябва внимателно да се преценяват и 
съответно диагностицират.

IV. DSM	5

Тази последна класификация видя бял свят 
през 2013 г. и беше резултат на дългогодишния 
труд на няколко групи специалисти. Очакванията, 
а и плановете бяха тя да се координира и публикува 
заедно с МКБ-11, но поради забавянето на работата 
по световната таксономия, DSM 5 5се появи без 
особено съгласуване и без конкуренция. След 
първоначалния ентусиазъм се видяха в хода на 
работата с класификацията и редица слабости, за 
които ще стане дума по-долу. 

Ще разгледаме основните принципи в 
диагностиката на сексуалните дисфункции – така 
както са определени от Северноамериканската 
психиатрична асоциация. 

1.	 Критерии

С изключение на Предизвиканата от 
вещества / лекарства сексуална дисфункция 
(Substance / Medication - Induced Sexual Dysfunction 
– SMISD), всички мъжки и женски сексуални 
дисфункции споделят идентични критерии В, С и D, 
свързани с времетраене, дистрес и диференциална 
диагноза. Почти всички дисфункции също така 
имат общ набор от спецификатори.  

2.	 Времетраене

Нововъведеният критерий B изисква 
сексуалните затруднения да са продължили 
минимално за около 6 месеца. Този критерий 
е предназначен да депатологизира преходни и 
нормални вариации в сексуалното функциониране, 
наричани още преходни сексуални проблеми. 
Проучванията многократно показват, че 
болестността от сексуални затруднения при мъжете 
и жените нараства, когато времевата рамка се 
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увеличава от 1 месец до 6 месеца 21, 25. 

3. Роля	на	отчитания	дистрес

Критерий С, който изисква сексуалното 
затруднение да доведе до клинично значим дистрес 
и е наследен от ДСМ 4, е спорен. Някои твърдят, че 
дистресът сам по себе си не е символ на разстройство 
(например, човек с БАР има БАР независимо дали 
е в дистрес или не) 2. Въпреки възраженията, 
критерият за дистрес е запазен за дисфункциите, 
за да се избегне патологизирането на сексуалните 
преживявания, които не представляват проблем за 
индивида – независимо от тяхното естество.

4. Диференциална	диагноза

Критерий D, де факто диференциално-
диагностичен, изисква симптомите да не бъдат 
по-добре обяснени с несексуално психично 
разстройство или като последица на тежък 
междуличностов дистрес, или други значими 
стресови фактори, и да не се дължат на ефекта 
на вещество / лекарство или друго заболяване. 
Други сексуални дисфункции могат да бъдат 
едновременно диагностицирани. В DSM-5 е 
направен опит да се избегнат етиологични внушения 
чрез премахването на DSM-IV спецификатора 
„дължащи се на психологически фактори срещу 
дължащи се на комбинирани фактори“. Въпреки 
това,  остава впечатлението за дуалистичен подход 
към етиологията. Изключването на медицински 
състояния или медикаменти при сексуалните 
дисфункции е проблематично, тъй като те не 
изключват когнитивни, афективни и релационни 
последствия.

5.	 Спецификатори	

По-голямата част от дисфункциите споделят 
един и същ набор от спецификатори, отново 
„наследени“ от предходния DSM. Първият от тях 
е дали дисфункцията е пожизнена или придобита 
след значителен период без затруднения.  Вторият е 
дали дисфункцията е генерализирана (назависимо 
от ситуации и / или партньори) или ситуативна 
(само в определени видове стимулация, ситуации, 
или партньори). Всеки що-годе опитен сексолог 
знае, че критерият ситуативност на 99% подсказва 
за наличието на психосоциални стресори. Всички 
сексуални дисфункции, с изключение на Генитално-
пелвисно болево / пенетрационно разстройство 
(Genito-Pelvic Pain / Penetration Disorder – GPPPD) 
съдържат този спецификатор. 

Третият нововъведен спецификатор, 
общ за всички дисфункции, с изключение 
на Преждевременна (ранна според авторите) 
еякулация, е нивото на преживяния дистрес (лек, 

умерен, тежък). Това е меко казано озадачаващ 
спецификатор,като се има предвид, че Критерий C 
сам по себе си изисква клинично значим дистрес. 
Още повече, че в DSM 5 за разлика от DSM-
IV-TR няма обективни критерии за тежестта на 
стресора. В някаква степен могат да бъдат от полза 
поставените в края т. нар. V кодове, които обаче са 
чисто феноменологични с описание на типа стрес, 
без да уточняват тежестта му.

Женското оргазмено нарушение  има 
допълнителен  спецификатор, обозначаващ дали 
жената никога не е имала оргазъм при всякаква 
ситуация. Този спецификатор изглежда нелепо 
на фона на вече дефинираните пожизнено с/у 
придобито (в смисъл вторично) разстройство.

6. Етиологични	 прилики	 между	
сексуалните	дисфункции

Като се има предвид, че сексуалният 
отговор при човека е едновременно физиологично, 
психологическо и релационно явление, логично е 
предположението при разглеждане на етиологията 
на сексуалната дисфункция, че тя е многофакторна. 
Определянето на основната етиология във всеки 
отделен случай може да бъде полезно, но също така 
може да заблуди лекаря относно поддържащите 
фактори на дисфункцията, чиято сила на въздействие 
може да надмине тази на причиняващите 23. 
В потвърждение на многофакторното естество 
на сексуалната дисфункция, DSM-5 очертава пет 
фактора, които трябва да бъдат взети под внимание 
при оценката от всички сексуални дисфункции: 

(1) фактори на партньора, като например 
сексуална дисфункция и здравен статус; 

(2) фактори на двойката, като несъответствия 
в желанието и лоша комуникация; 

(3) индивидуална уязвимост, като история 
за злоупотреба или боди имидж проблеми, 
психиатрична коморбидност или стресови 
въздействия като социално-икономически 
затруднения или липса на адекватно обгрижване; 

(4) културални или религиозни фактори, 
които въздействат върху сексуалното изразяване 
или удоволствие; 

(5) медицински фактори отнасящи се към  
етиологията и лечението.

7. Соматична	 и	 психосоциална	
оценка	 на	 сексуалните	
дисфункции

Психосоциалната оценка има два основни 
компонента: клинично интервю и самооценъчни 
инструменти. Клиничното интервю е основният 
инструмент за диагностициране на сексуални 
дисфункции. Той първо се стреми към описание 
на проблема и причината за търсене на лечение. 
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Обикновено следват въпроси за потенциално 
замесени невробиологични, психологически, 
релационни и социални проблеми. Общият здравен 
статус, фактори свързани с начина на живот, 
хормонални нива, хронични болкови синдроми 
и заболявания, които засягат съдови, сетивни 
и централно-нервни функции трябва да бъдат 
обхванати.

Трябва да бъдат зададени въпроси 
относно минали операции и травми, особено 
тези в гениталната или тазовата област, и 
минали и настоящи лечения. Що се отнася 
до индивидуалните психологически фактори, 
депресията и тревожността често са коморбидни 
със сексуалната дисфункция. Разстройствата, 
свързани с употреба на психоактивни вещества 
също могат да окажат голямо влияние. 
Неадаптивни когнитивни модели, нереалистични 
очаквания, дезинформация или липса на 
информация, негативни емоционални реакции и 
преживяни в миналото сексуални травми често 
нарушават сексуалната функция. Преживявания 
в ранното детство и негативните нагласи в 
семейството могат да създават условия, които водят 
до развитието на сексуална дисфункция.

От изключителна важност е оценката на 
качеството на текущата връзка на индивида, като 
проблеми в двойката могат да бъдат както причина, 
така и следствие на сексуални затруднения.

Коморбидността от сексуална дисфункция  
на партньора е често срещана и също трябва да 
бъде оценена. 

И накрая, етнокултурните и религиозни 
нагласи и убеждения са важни за насоките на 
клиничното интервю 24.

V. ДИСКУСИЯ	

DSM IV TR подрежда мъжките и женски 
сексуални дисфункции по протежение на един 
и същ континуум, базиран върху единен цикъл 
на сексуалния отговор. Това класифициране 
предполага линеен цикъл и за двата пола, който 
се състои от последователни етапи, като желание, 
възбуда и оргазъм. Този вид класификация 
е критикувана, че не отчита сложността на 
сексуалните преживявания, които са уникални 
за всеки отделен човек и различни за двата пола. 
Безспорно, сексуалният интерес, мотивация, 
възбуда и удоволствие могат да се преживяват по 
различен начин от различните полове 10, 11, 15. 
 По тази причина дефинициите, базирани на 
класическия цикъл на сексуалния отговор в днешно 
време се оспорват, което води до съществена 
промяна на парадигмата, което пък предполага, 
че мъжката и женската сексуалност са различни и 
следва да се класифицират и третират по различен 
начин 17 . 

Основните критики и коментари, отправени 
към DSM 5, касаещи мотивите да се направят тези 
промени и някои от дискусиите от страна на редица 
автори могат да бъдат обобщени както следва:

Диагностичната класификация DSM 5 в 
частта й сексуални дисфункции е извършена отделно 
за мъже и жени, с презумпцията, че сексуалните 
отговори на жените може да не са аналогични на 
тези при мъжете. Авторите на  DSM 5 вероятно са 
имали предвид сложността на сексуалния отговор 
при жените, при които класификациите, основани 
на прост линеен сексуален отговор, може да не 
отразяват действителността. Същевременно 
конструирането на сексуалния отговор в 
последователен линеен алгоритъм има своята 
дълбока дидактична и клинична логика. Факт е, че 
сексуалните дисфункции могат да се комбинират 
помежду си, най-типичният пример е съчетанието 
на Еректилна дисфункция и Преждевременна 
еякулация при мъжете. От друга страна, буди 
недоумение начинът, по който дисфункциите 
са подредени в DSM 5. Ако авторите следваха 
принципа на разделност по полове, те би следвало 
да разделят главата на две отделни части, а именно 
– сексуални дисфункции при мъже и такива при 
жени. Можем само да гадаем как се е получила 
тази невероятно алогична подредба, започваща със 
Закъсняла еякулация, после Еректилна дисфункция, 
следвана от Оргазмено разстройство при жената и 
т. н. Любителите на хумора сред колегите казаха, че 
вероятно дисфункциите са подредени според срока 
на приключване на работата по всяка една от тях.

Сексуалното аверзивно разстройство 
е извадено от класификацията поради рядкото 
му диагностициране. Тези пациенти се кодират 
като неспецифични сексуални разстройства. В 
действителност сексуалната аверзия е честа част 
от картината на СД, особено при мъже и е спорен 
въпросът дали не трябва да остане като отделна 
категория.

Диагностичните критерии за DSM 5 за 
Хипоактивно сексуално желание (Hypoactive Sexual 
Desire Disorder – HSDD) при жените са разширени, 
така че да включват отсъствие на „отзивчиво 
желание“ 6, тъй като някои жени можели да нямат 
спонтанно сексуално желание или то изобщо да 
не съществува 16. Повишеното сексуално желание 
след сексуална възбуда тези автори наричат 
„отзивчиво сексуално желание“. Намаляването на 
желанието не трябва да се дължи на адаптивни 
причини като несъответствие в сексуалния интерес 
между партньорите и / или поради проблеми с 
взаимоотношенията. В случая става въпрос за грубо 
изместване и буквално бягство от дефиниране на 
такъв основен компонент на сексуалния отговор 
като сексуално желание при жената. Безспорно 
желанието при двата пола има своята специфика, 
но да бъде приравнено желанието при женския 
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пол само до някаква адаптивност е не само проява 
на невежество, но и силно дискриминиращо, 
поставящо жената в зависимо положение. 
Излиза, че ако жената не е получила достатъчно 
удовлетворение, губи всякакво желание.

Дефиницията  на DSM IV TR за 
Разстройство на сексуалната възбуда при жените 
(Female Sexual Arousal Disorder – FSAD) се основава 
главно на физиологични критерии, но част от 
изследователската литература показва постоянно 
ниска корелация между субективните усещания 
за възбуда и обективните физиологични промени, 
които се появяват 29. Като „аргументи“ за сливането 
на диагнозата намалено желание и възбуда в една 
категория служат: високото припокриване на 
различните компоненти на желанието и възбудата 
при жените и фактът, че ниската сексуална възбуда 
често съществува съвместно с оплакванията от 
данни за понижено желание. Изтъква се и ефекта 
на трансдермалния тестостерон, използван за 
лечение на Хипоактивно сексуално желание при 
жената, който подобрявал не само желанието, но и 
възбудата (?!). 

Идеята за сливане на двете разстройства 
заедно все още се основава на клинична преценка, 
а не на достатъчно емпирични доказателства. Тази 
промяна се счита за една от най-важните в DSM 
5, но тя се посреща с доста възражения. Редица 
автори посочват, че въпреки че Хипоактивното 
сексуално желание и Намалената сексуална възбуда  
споделят общи характеристики на ниво симптоми 
13, те са клинично отличими едно от друго 12. В 
проучването, направено от Derogatis през 2010 
г. се предлагат 3 категории като Хипоактивно 
желание, Разстройство на възбудата и комбинация 
от двете, тъй като някои жени могат да имат както 
намалено желание, така и проблеми при възбуда, 
докато други ясно имат само едно от тях. Според 
други диагнозата Разстройство на сексуалния 
интерес / възбуда при жената (Female Sexual 
Interest / Arousal Disorder) трябва да се ограничи 
само до получаване на „сексуални награди“, тъй 
като жените, които се ангажират със сексуална 
активност по несексуални причини (като избягване 
на конфликти и повишаване на емоционалната 
близост) желаят секс за „несексуални награди“ и не 
е задължително да получат сексуална възбуда като 
резултат 13. От друга страна, тези жени, които стават 
сексуално възбудени след несексуални стимули и 
го възприемат като „желание“ или „възбуда“, не 
могат да бъдат диагностицирани като страдащи от 
сексуална дисфункция.

DSM 5 установява нови критерии за 
продължителност и тежест за диагностична 
оценка на Женското оргазмено разстройство 
(Female Orgasmic Disorder – FOD). Заличаването 
на текста „след нормална сексуална фаза на 
възбуда“ спрямо дефиницията на DSM IV TR прави 

трудно разграничаването на Женското оргазмено 
разстройство от новата комбинирана категория 
Разстройство на сексуалния интерес / възбуда. 
Премахването на този текст може да се дължи на 
факта, че оргазъм без предишна сексуална възбуда 
е трудно да се получи, както и поради трудността да 
се дефинира  „нормална сексуална фаза на възбуда”.

В DSM IV TR диспареунията и вагинизмът 
бяха групирани заедно под името „сексуални 
болкови смущения“, същият подход прилага и МКБ 
10. Тъй като те се считаха за отделни нарушения, 
едната диагноза автоматически изключваше другата. 
Привържениците на такова обединение смятат, че 
няма емпирични доказателства, че диспареунията 
може надеждно да бъде диференцирана от вагинизма 
както за изследователски, така и за клинични 
цели“ 7, 8. Те твърдят, че „значителното симтомно 
припокриване между вагинизма и диспареунията 
прави почти невъзможно да се разграничат 
надеждно едно от друго. Клиницистите трябва да 
решат дали те могат да се облегнат на континуума 
от лека диспареуния, която понякога се простира до 
вагинизъм“ 27. Това вероятно е една от основните 
причини, накарало някои експерти да предложат 
нови диагностични критерии. Новият критерий за 
DSM 5 не прави разлика между двете и ги слива в 
една диагностична единица, а именно Генитално-
пелвисно болково пенетрационно разстройство 
(Genito-Pelvic Pain Penetration Disorder – GPPD). 
Според същите експерти в предишни определения 
на DSM за вагинизъм е погрешно поставян акцент 
на свиването на вагиналните мускули при опит за 
проникване. Този критерий е критикуван, тъй като 
имало само минимални доказателства за спазми на 
вагиналната стена. 

Двете разстройства могат да бъдат 
разглеждани като части на един континуум 
с вагинизъм, свързан с висока тревожност и 
избягване на сексуален контакт в единия край и 
болезнен полов акт на другия край 13. Концептуално 
диспареунията е свързана с болка по време на 
полов акт с минимална или липсваща емоционална 
реакция, докато при вагинизма полов акт е 
практически невъзможен поради изразен страх 
от проникване (коитофобия). Ето защо по наше 
мнение обединяването на тези две категории е 
лишено от здрав смисъл, тъй като те са две съвсем 
отделни нозологични единици.

Учудване буди и въпросът защо е необходима 
продължителност от 6 месеца за диагностициране  
на т. нар. Генитално-пелвисно болково / 
пенетрационно  разстройство. Увеличаването на 
познанията от медиите и глобалната мрежа помага 
на хората да разпознават разстройството на много 
ранен етап и ги насърчава да потърсят помощ веднага 
след като се сблъскат с такъв проблем. Освен това, 
клиничният опит показва, че честотата на опитите 
за проникване е по-голяма след първоначалното 
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възникване на проблема. Опитите за проникване 
намаляват с течение на времето поради чувство на 
неудовлетвореност и безнадеждност, причинени 
от невъзможността за проникване въпреки 
многобройните повтарящи се опити. Този типичен 
ход на разстройството и неговата възникнала 
природа по отношение на лечението прави трудно 
да се разбере защо диагнозата трябва да се забави 
до 6 месеца въпреки многото неуспешни опити 
за проникване, направени през първите няколко 
месеца след първоначалното възникване на 
проблема. Забавянето на диагнозата до шест месеца 
носи определени рискове от разпадане на връзката 
поради загубата на надежда за разрешването на 
един проблем от „неотложен” характер 28 . 

По отношение на мъжките сексуални 
дисфункции, запазени са критериите на DSM IV 
TR за Хипоактивно сексуално желание (HSDD). 
С добавяне на минимална продължителност 
от 6 месеца и преименуване нарушението като 
Хипоактивно сексуално желание при мъжете 
(HSDD in males) се създава отделна диагноза 
за мъжете. В противовес на това някои автори 
оспорват междуполовите  различия и твърдят, 
че разликите вътре в половете са поне толкова 
чести, колкото и разликите между половете 14 и 
предлагаха комбинираната диагноза Разстройство 
на сексуалния интерес / възбуда  при жените да бъде 
приета и за мъже, както и да се премахне критерий 
А6 (липсващи или намалени генитални и / или 
не-генитални физически промени и усещания) 9. 
Въпреки това обширната литература, проучваща 
епидемиологията и лечението на Eректилната 
дисфункция,  изобилства от убедителни данни, че не 
е необходимо да се постави в комбинирана категория 
намален мъжки сексуален интерес и разстройство 
на възбудата както поради етиологични, така  и 
поради терапевтични причини. 

В DSM 5 Преждевременната еякулация 
(Premature Ejaculation) се преименува като 
Ранна еякулация (Early Ejaculation), тъй като 
„еякулацията се случва преди лицето да я пожелае“. 
Продължителност от най-малко 6 месеца и честота 
при най-малко 75% от  всички сексуални контакти 
допълват „дежурните“ диагностични критерии. 
Вярно е, че дефинициите за Преждевременна 
еякулация преди DSM 5 се основаваха  на 
становищата на авторитети и включваха термини 
като «трайни, повтарящи се, минимална и скоро 
след», които са неясни, свободно тълкувани и са 
лишени от количествено, в смисъл на хронометрично 
изразяване 3. Изследванията, проведени от 
комисия, назначена от Международното общество 
за сексуална медицина (ISSM), за да се намери 
адекватна дефиниция, базирана на доказателства 
за Ранна еякулация, показва, че опорните точки,  
необходими за определяне на тази диагноза са 

времето от проникване до еякулация, възприеман 
контрол върху еякулацията и отрицателни 
личностови последствия. Интравагиналното 
латентно време за еякулация (IELT), използвано 
за определяне на времето до еякулация, показва, 
че 90% от мъжете, които активно са търсили 
лечение за Ранна еякулация са имали еякулация в 
рамките до 1 минута 20. По тези причини 1 минута 
продължителност е включена в новото определение. 
Установено е, че контролът за забавяне на 
еякулацията е важен момент от клинична гледна 
точка, но това не е възприето в DSM 5. Едно от 
ограниченията на дефиницията, основаваща се 
на доказателства, е нейното приложение само при 
хетеросексуалните мъже.

Така или иначе, DSM 5 дефинира 
категорично времевата рамка за Ранна еякулация 
–  въпрос, който е пораждал много спорове във 
времето. От друга страна, съобщаваните от 
пациентите времена са субективни и Ранната 
еякулация трудно може да бъде оценявана извън 
контекста на сексуалната двойка.

Еректилната дисфункция всъщност може 
да бъде само симптом, както самостоятелно, 
така и като част от клиничната картина на 
много заболявания, въпреки че често се нарича 
разстройство 18. Многоизмерността на този симптом, 
както и влиянието на фармацевтичната индустрия 
върху Еректилната дисфункция затруднява 
утвърждаването на подобрени дефиниции в DSM 
5, без това да предизвика конфликт на интереси. 
Докато новите DSM 5 критерии за диагностика 
изискват изрична продължителност от най-малко 6 
месеца и тежест, определена като възникваща при 
приблизително 75% от сексуалните контакти. Както 
и при самооценъчните въпросници, тези критерии 
са трудно определими, като се има предвид че 
много мъже едва ли си спомнят точно честотата и 
продължителността на техните неуспехи, особено 
когато става дума за въпроси, свързани с ерекцията. 
Добавянето на „значително намаляване на 
еректилната ригидност“ (критерий А3) към DSM 
IV - TR критериите за трудност при получаване 
и поддържане на ерекция е спорно. Очевидно е, 
че има както понижаване, така и увеличаване на 
еректилната ригидност по време на сексуалната 
активност, и подчертаването на намаляването на 
ригидността може да увеличи наблюдението на 
пациента, да улесни ненужната медикализация и да 
насърчи фармацевтичната индустрия да препоръчва 
употребата на лекарства, предизвикващи ерекция, 
дори и в случаите, когато те не са необходими.

Необходима е нова класификация, която 
да помага на клиницистите да очертаят случаите 
на „чиста“ Еректилна дисфункция  от тези 
на  Еректилна дисфункция  като част от други 
заболявания.
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Петата ревизия на DSM предлага една по-
различна визия за сексуалните дисфункции. Някои от 
нововъведенията са напълно оправдани и очаквани, 
други продължават да будят недоумение. Четири 
години след въвеждането на класификацията става 
неотложна необходимостта от преразглеждането й 

поради изложените от нас причини. Необходима 
е сериозна работа от страна на екипа, ангажиран 
с  главата Сексуални дисфункции на DSM 5, 
за да може този иначе прекрасен диагностичен 
инструмент да посрещне реалните очаквания и на 
клиницистите и на ангажираните с научна дейност 
медицински и други професионалисти.   
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Психиатрия,	психосоматика	и	епистемологичният	дуализъм	в	
медицината
Иво Нацов
АИСМП – Червен Бряг
Държавна психиатрична болница – Карлуково

Психиатрията е в криза. Статусът и сред останалите науки е зле дефиниран. Нейните граници 
с неврологията, клиничната психология,социологията и невронауките са неясни. Фактът, че различни 
групи психиатри практикуват специфични форми на психиатрия: социална, психосоматична, лиезон, , 
биологична и т.н.прави картината още по-сложна. Изразява се мнение,че в основата на тази неяснота лежи 
епистемологичният дуализъм, разделянето на душа и тяло, на психологичното от соматичното, чиито корени 
се откриват в „Когито-ерго сум” на Рене Декарт. Разглежда се въпроса за методологичното значение на 
дуализма, връзката му с биомедицинския модел в медицината и с причините за неговото съществуване и днес. 
Прави се връзка между идеите за дуализма, поведението на фармацевтичните компании и дехуманизирането 
на медицинската професия. Дават се примери с възгледите на Фон Берталанфи и Карл Попър относно 
съвременното състояние на психосоматичното знание като антитеза на преобладаващия днес дуализъм. 
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Psychiatry is in crisis. Its status among other sciences is poorly defined. Its borders with neurology, clinical 
psychology, sociology and neurosciences are unclear. The fact, that different groups of psychiatrists practice specific 
forms of psychiatry make the picture even more complex. The presentation argues that the root of this confusion is 
epistemological dualism, the separation of mind and body, the separation of “psychological” and “somatic” whose roots 
are found in “Cogito-ergo sum” of Rene Descartes. Considered is the question of   methodological importance of dualism, 
its relationship with biomedical model in medicine and the reasons for its existence today. Connection is made between 
dualism ideas, the behavior of pharmaceutical companies and dehumanization of medical profession. Reference is done 
to the views of von Bertalanfy and Karl Popper, current concepts of psychosomatics as antithesis of today’s prevalent 
dualism. 

Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(2):149-153. 
Key words: epistemological dualism, biomedical model, holistic approach.

Въведение

Връз ка та меж ду ду ша и тя ло е схва ща на 
още от древ ност та. 

Пре ди око ло 4500 го ди ни  съ деб ни ят ле кар 
и ар хи тект Им хо теп пос т ро я ва в Еги пет пи ра ми да 
в чест на цар Се сор тос, за да мо же тя ло то му да 
бъ де под дър жа но през вре ме то, до ка то ду ша та му 
се вър не от но во в не го. Та зи пи ра ми да, съ щес т ву-
ва ща и днес, се при е ма за ис тин с ки “пси хо со ма ти-
чен” инструмент, а Им хо теп е из вес тен ка то “Бог на 
медицината”. 

Древ ни те ки тайс ка и ин дийс ка ме ди ци на са 
“пси хо со ма тич ни” по сво я та същ ност, тъй като са 

схва ща ли тя ло то и ду ша та за не раз рив но свър за ни. 
Из ли шък или де фи цит на се дем емо ции – радост, 
гняв, тъ га, мъ ка, страх, ужас, тре во га – са би ли при-
е ма ни за бо лес т вот вор ни. 

В ме ди ци на та на веди те се е про по вяд ва ло, 
че ня кои лич нос то ви чер ти пре би ва ват в от дел ни 
орга ни: страст та в сър це то, не ве жес т во то в ко ре ма, 
а мно го сил ни те емо ции пре диз вик ват от к ло не ния 
в по ве де ни е то.

Хи пок рат (470-370 г. пр.Хр) е мо же би 
пър вият ле кар, кой то е сис те ма ти зи рал кли нич ни 
впечатления за вли я ни е то на пси хо ло гич ни те фак-
то ри вър ху здра ве то и бо лест та. В ед на своя за щи та 
на бя ла же на, ро ди ла тъм но ко жо бе бе той от с то я ва 
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мне ни е то, че пси хо ло гич но то въз дейс т вие от сре-
ща та на та зи же на с аф ри ка нец е би ло дос та тъч но 
сил но да про ме ни цве та на ко жа та на но во ро де но то. 
Вероятно то ва мо же да се при е ме и ка то пър во то 
пис ме но “съ деб но-пси хи ат рич но” ста но ви ще. 

Хи пок рат е отстоявал и по зи ци я та, че епи-
леп си я та не е “све ще на” бо лест, а бо лест ка то всич-
ки ос та на ли. Независимо че не го ва та те о рия за 
“стран с т ва ща та мат ка” ле жа ща в ос но ва та на хис-
те ри я та е неприемлива от днеш на глед на точ ка, не-
го ва та ху мо рал на те о рия мо же да се при е ме ка то 
пред шес т ве ник на те о ри я та за нев рот ран с ми те ри-
те. Зна че ни е то, ко е то той е от да вал на кли ма та, сре-
да та и на чи на на живот вър ху здра ве то и бо лест та, 
как то и не го ва та убе де ност в ро ля та на пси хо ло гич-
ни те фак то ри вър ху те лес но то здра ве го пос та вят в 
по зи ци я та не са мо на “ба ща на ме ди ци на та”, но и 
ка то “ба ща на  биопсихо со ци ал ния под ход”.

След ва щи те ня кол ко ве ка ти ра нич ни ят ре-
ли ги о зен мо ни зъм при пис ва пси хич ни те и те лес ни 
болес ти на ма гьос ни чес т во и за ду ша ва на уч ни те 
из с лед ва ния.

Епис	те	мо	ло	гич	ни	ят	ду	а	ли	зъм	на	19	и	20-
ти	век

Хи пок ра то ва та тра ди ция в ме ди ци на та се 
въз раж да по вре ме то на Ре не сан са и се под х ран ва 
от Прос ве ще ни е то. 

Френ с ки ят ма те ма тик и фи ло соф Ре не Де-
карт (1596-1650) предлага иде я та, че човеш ко то тя-
ло е по доб но на ма ши на, су бект на обек тив ни из с-
лед ва ния, до ка то ду ша та / ра зу мът е отделна суб-
с тан ция, с ко я то тя ло то вза и мо дейс т ва в об ласт та 
на епи фи зи та и това  е в до ме на на те о ло ги я та и 
ре ли ги я та. 

По ду ми те на Де карт... ”тя ло то е су бект 
на ме ха нис тич ни те за ко ни, а ра зу мът - не”... 
Личност та жи вее в две раз лич ни ре ал нос ти – ед на-
та със то я ща се от то ва, което се случ ва в тя ло то, а 
друга та от това, ко е то се случ ва в пси хич ния жи вот.

В сво е то вре ме Де кар то ви те пос ла ния са 
изиг ра ли ро ля та на сти му ла тор в ме ди цин с ка та 
на у ка. Пре ди не го е пре об ла да вал ор то док сал ният 
хрис ти ян с ки въз г лед за ду хов на та същ ност на чо-
ве ка, за единс т во то на тя ло и ра зум. На бо лес ти те 
са би ли при пис ва ни нема те ри ал ни си ли, ка то лич-
нос т ни или ко лек тив ни греш ни по ве де ния. Вяр ва ло 
се е, че за да мо же Ду ша та да оти де на не бе са та, 
тя ло то е трябвало да ос та не ин так т но. В ре зул тат на 
то ва е би ла на ло же на заб ра на вър ху изу ча ва не то на 
човешката ана то мия пос ред с т вом ди сек ции. 

Раз де ляй ки тя ло то от ду ша та, Де карт 
де ми то ло ги зи ра тяло то и пос та вя на ча ло то на 
науките ана то мия и фи зи о ло гия, проп ра вя пъ тя на 
прог ре са в ме ди ци на та.

Ос вен ре фор ма тор с т во, ду а лиз мът пос-
та вя ос но ва та и за раз ви тие на по зи ти виз ма, кой-

то означава ло гич но мис ле не, ос но ва но на не об в-
ръз ва що, не лич нос т но, не ем па тич но наб лю де ние 
и измерване. По то зи на чин Де карт на ла га в на у-
ка та т.нар. „ана ли ти чен ме тод“, кой то из к люч-
ва раздробява не  на да ден проб лем на час ти, а го 
аран жи ра в ло ги чен ред. То зи ме тод по ощ ря ва 
развитието на на у ки ка то фи зи ка, хи мия, ас т ро-
но мия и се прев ръ ща в оли цет во ре ние на „един с-
т ве ния на у чен метод”, ус пе хи те на кой то от своя 
стра на зат вър ж да ват ду а лис тич на та фи ло со фия. По 
то зи на чин социални те на у ки са би ли под ло же ни 
на риск да не бъ дат взе ма ни на сер и оз но, ако не се 
при дър жат към то зи на у чен ме тод. 

То ва пра ви и ме ди ци на та, и стре мей ки се да 
се при дър жа към то зи ме тод, прехвър ля мо рал на та 
от го вор ност за сво я та дей ност вър ху т.нар.”ре ал ни 
здрав ни проб ле ми  на чо ве ка”.

Дуализмът	 и	 биомедицинския	 модел	 в	
медицината

Ду а лис тич но то схва ща не за чо веш ка та при-
ро да и ана ли тич ният ме тод де тер ми ни рат в край на 
смет ка биоме ди цин с кия мо дел в ме ди ци на та. 

Чо ве кът се раз г леж да ка то би о ло ги чен ор-
га ни зъм (материали зъм), при е ма се че той мо же да 
бъде изу ча ван и раз б ран чрез из с лед ва не на не го-
ви те със тав ни час ти (ре дук ци о ни зъм), из пол з вай ки 
прин ци пи те на ана то ми я та, фи зи о ло ги я та, би о хи-
ми я та и фи зи ка та. 

Бо лес ти те се схва щат ка то от к ло не ние 
от би о ло гич на та нор ма, при чи не ни чрез ня ка къв 
идентифицируем, фи зи ка лен или хи ми чен при чи-
ни тел и съ от вет но ин тер вен ци и те включ ват ко рек-
тив ни фи зи кал ни и хи мич ни сред с т ва. 

Сле до ва тел но здра ве то е тряб ва ло да се 
де фи ни ра ка то от със т вие на бо лест и се свър з ва 
с дей ност та на ле ка ри те до та ка ва сте пен, че ме-
ди ци на та в днеш но вре ме се схва ща ка то си но ним 
на здра ве.

Актуалност	 на	 проблема „епистемоло-
гичен	дуализъм“

И днес ме ди цин с ка та на у ка и прак ти ка се 
ос но ва ват на ду а лис тич но то раз би ра не за чо ве ка. 
Холис тич ни ят под ход в мно го слу чаи ос та ва са мо 
по же ла ние. При чи ни те са мно го и през пос лед ни те 
300 го ди ни ме ди цин с ко то поз на ние е ос но ва вано на 
би о ме ди цин с кия мо дел. Ог ром но ко ли чес т во па ри, 
енергия и лич нос т ни пос ве ще ния са ин вес ти ра ни в 
не го. И всичко това е из п ла те но об рат но в ог ро мен 
техно ло ги чен ус пех.

То зи ус пех пра ви ме ди ци на та мно го мощ-
на и все об х ват на, и под сил ва фи ло со фи я та на 
биомедицин с ка та па ра диг ма. Фар ма цевтич ни те 
ком па нии с тех ния фо кус вър ху ко мер си ал ния ин-
те рес са нап ра ви ли ог ро мен за лог в съ щес т ву ва-
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ща та ме ди цин с ка систeма. Ус та но ве на та по то зи 
на чин значимост на ме ди ка мен ти те в ле че ни е то на 
бо лес ти те, при е ма не то на ле кар с т ва по ка къв то и да 
е здравен проб лем, кул турал на та тен ден ция да се 
очак ват от тях бър зи ре зул та ти не по ощ ря ват про-
мя на на па ра диг ма та в по со ка на хо лис тич ния по-
ход. 

По-го ля ма та част от прак ти ку ва щи те ле-
ка ри не са на яс но с фи ло соф с ка та рам ка, в ко я то 
ежеднев но опе ри рат, ни то си да ват смет ка за мощ-
но то вли я ние на то зи мо дел вър ху тяхно то мис ле не 
и по ве де ние. То ва е, за що то то зи мо дел не се обяс-
ня ва дос та тъч но за дъл бо че но по време на след ва-
не то и спе ци а ли за ци я та, въп ре ки че съ щи ят е пре-
об ла да ващ кон цеп ту а лен мо дел за приро да та на чо-
ве ка, здраве то и бо лест та. 

Тол ко ва сил но е вли я ни е то на та зи фи ло со-
фия, че тя зас ле пя ва ле ка ри те и во ди до при е ма не то 
и ка то факт, и ко е то про ти во ре чи на то зи факт се 
при е ма ка то не вяр но или до ри безсмислено. До ри 
то га ва, ко га то хо лис тич ната представа за чо ве ка се 
при е ма  ре а лис тич но, ле ка ри те са до тол ко ва зас ле-
пе ни, че се при дър жат към поз на то то им ду а лис-
тич но схва ща не, с кое то затвър ж да ват мис ле не то на 
сво и те мен то ри и ко ле ги. 

По доб но на ме ди цин с ки те спе ци а лис-
ти, па ци ен ти те съ що въз п ри е мат ду а лис тич но то 
интерпрети ра не. Би дей ки про дукт на мо дер на та 
ду а лис тич на кул ту ра, па ци ен ти те са скеп тич ни към 
небио ло гич но то обяс не ние на тех ни те бо лес ти, 
приемайки го ка то не ре а лис тич но и не на уч но.

Проблемът	на	психиатрията

Проб ле мът на пси хи ат ри я та се със тои в то-
ва, че тя тряб ва да се сре ща ежед нев но с па ра диг-
ма та на раз де ля не на ду ша и тя ло при пос то я нен 
стре меж да от с то я ва хо лис ти чен под ход. Мно го 
пси хи ат ри  от ри чат в днеш но вре ме кар те зи ан с кия 
ду а ли зъм, но ис ти на та е че не мо гат да се ос во бо дят 
от тази власт ва ща па ра диг ма. 

В тази насока пред ло же ни я та за пре о до ля-
ва не не са мно го. Ня кои фи ло со фи смя тат, че те о ри-
я та на Карл По пър за три те свя та – на ма те ри я та, на 
енер ги я та и на ин фор ма ци я та е та ка ва въз мож ност, 
която тяс но кон вер ги ра с те о ри и те на фи ло со фи ка-
то Ан ри Бер г сон, Фер ди нанд дьо Со сюр и най-ве че 
Луд виг фон Бер та лан фи и не го ва та Об ща те о рия на 
системите. 

Фон Бер та лан фи пред с та вя све та ка то от во-
ре на йе рар хия от множество сис те ми и в рамките 
на тази теория, вся ка ед на от посочените три сис те-
ми съ щес т ву ва в ан га жи ра ност с ма те рия, с енер гия 
и с ин фор ма ция. 

От глед на точ ка на чо ве ка хи рур ги я та се за-
ни ма ва с ма те ри я та, вътреш на та ме ди ци на е заета с 
енер ги я та, а пси хи ат ри я та е насочена към ин фор ма-
ци я та. С ин фор мация за све та, за ин тер персо нал на 

и ин т ра пер со нал на ин фор ма ция. Би се опо ни ра ло, 
че нев ро ло ги я та се за ни ма ва съ що с ин фор ма ция на 
различ ни те час ти от тя ло то. Но за раз ли ка от нея, 
пси хи ат ри я та из с лед ва чо ве ка в ця лост, не го во то 
поведе ние, ця ла та лич ност, ней на та па мет и иден-
тич ност. 

Основавйки се на те о ри я та на фон Бер та-
лан фи за ма те ри я та, енер ги я та и ин фор ма ци я та, 
и вземайки пред вид,че хи рур ги я та се за ни ма ва с 
ма те ри я та и е еди ни ят от кло но ве те на ме ди ци на-
та, а вътреш на та ме ди ци на с ангажимента си към 
енер ги я та е вто ри ят клон на ме ди ци на та, някои 
учени предлагат идеята, че пси хи ат ри я та, в своята 
специална насока към ин фор ма ци я та е тре ти ят ос-
но вен клон на ме ди ци на та.

Въп ре ки стро ги те мо нис тич ни въз г ле ди, 
ос нов ни те тен ден ции в ме ди ци на та и пси хи ат ри я та 
през 19-ти и 20-ти век ос та ват ду а лис тич ни. Johann 
Christian Heinroth (1773–1843) въ веж да през 1818 г. 
термина “психо со ма тич но” в кон тек с та на пси хо ге-
не за на те лес ни те сим п то ми. 

Пси хо со ма тич ни връз ки под фор ма та на 
хип но за се де мон с т ри рат от Anton Mesmer (1734–
1815), въп ре ки че той пог реш но ги прие ма за маг-
нит ни по при ро да. Хип но за та се съ жи вя ва мал ко 
по-къс но от две кон ку ри ра щи се шко ли, ед на та 
на  Jean-Martin Charcot (1825–1893), а дру га та на 
Hippolyte Bernheim (1840–1919). 

Шар ко е вяр вал, че склон ност та към хип-
но за е ре зул тат на мо зъч на де ге не ра ция, до ка то 
Бернхайм е при е мал, че в ос но ва та на хип но за та 
стои пси хо ло гич но вну ше ние.

Пси	хо	а	на	ли	тич	на	 те	о	рия	 и	 психосома-
тика

Sigmund Freud (1856–1939) учи хип но за под 
ръ ко вод с т во то на Шар ко, за да ле ку ва пациентите 
си чрез хип но за. След вре ме Фройд да ва пре дим с т-
во на ме то да на сво бод ни те асо ци а ции за смет ка на 
хипно за та и пос ред с т вом то зи ме тод сис те ма тич-
но из с лед ва и до каз ва пси хо ге не за та на те лес ни те 
симпто ми. 

Franz Alexander (1891–1964), уче ник на 
Фройд, емиг ри ра в САЩ и ос но ва ва Чи каг с кия Ин-
с ти тут по Пси хо а на ли за през 1936 год. Той ана ли-
зи ра па ци ен ти, стра да щи от раз лич ни со ма тич ни 
бо лес ти и фор му ли ра те о ри я та за се дем те пси хо-
со ма тич ни за бо ля ва ния: есен ци ал на хи пер то ния, 
пеп тич на яз ва, тире о ток си ко за, нев ро дер мит, рев-
ма то и ден ар т рит и брон хи ал на ас т ма. Той смя та, 
че някои спе ци фич ни пси хо ло гич ни кон ф лик ти се 
асо ци и рат със спе ци фич на ав то ном на ак тив ност и 
ка то ре зул тат се раз ви ват пси хо со ма тич ни бо лес ти. 

Flanders Dunbar (1902–1959) при е ма, че 
пси хо со ма тич ни те за бо ля ва ния се асо ци и рат по-
ско ро с  оп ре де ле ни лич нос т ни чер ти, от кол ко то 
със спе ци фич ни пси хо ло гич ни кон ф лик ти. 
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Peter Sifneos and John Nemiah (1971, 1996) 
предлагат иде я та, че пси хо со ма тич ни те бо лес ти 
възник ват ка то ре зул тат на труд нос ти в осъз на ва не 
и опис ва не на соб с т ве ни те емо ции, бед на фан та зия 
и об ща кон с т рик ция на афек тив ния жи вот, със то-
я ние ко е то те на ри чат алек си ти мия. Пос лед на та е 
смя та на за свър за на с при ми тив ни те за щи ти ка то 
от ри ча не и спли тинг, как то и с на ру ше ние в мо зъч-
но то функцио ни ра не. 

През вто ра та по ло ви на на 20-ти век ра-
бо ти те на мно жес т во из с ле до ва те ли фор ми рат 
специфично то по ле на пси хо со ма ти ка та, в ко е то 
би о ло гич на та кон с ти ту ция, вза и мо дейс т вай ки със 
средата фор ми ра лич ност та, ко я то от своя стра-
на то ле ри рай ки или не то ле ри рай ки стре са, ос та ва 
здра ва или раз ви ва за бо ля ва не.

Би	оп	си	хо	со	ци	а	лен	 мо	дел	 и	 ин	тег	ра	тив-
на	ме	ди	ци	на

George Engel (1913–1999) въ веж да по ня ти-
е то би оп си хо со ци а лен мо дел ка то ал тер на ти ва на 
преоб ла да ва щия би о ме ди цин с ки мо дел на схва ща-
не на бо лест та и здра ве то, ка то този биомедицински 
модел той оп ре де ля ка то ре дук ци о нис т ки, ме ха нис-
ти чен и ду а лис ти чен. Из пол з вай ки ме то да на об-
ща та сис тем на те о рия, би оп си хо со ци ал ният мо дел 
про по вяд ва те за та, че пси хо со ци ал ни те фак то ри 
вли я ят върху па то ге не за та на всич ки за бо ля ва ния. 

Би оп си хо со ци ал ни ят мо дел е на ме рил 
ши ро ка при ем с т ве ност в сре ди те на пси хи ат ри и 
другите ме ди цин с ки ака де мич ни сре ди. В края на 
20-ти век въз ник наха по ня тия та ин тег ра тив на ме-
ди ци на и пове ден с ка ме ди ци на. 

Поведенската медицина е прак ти чес ки не-
раз г ра ни чи ма от пси хо со ма тич на та ме ди ци на – с 
изклю че ние на об ласт та на те ра пев тич ни те прак-
ти ки, при ко и то в по-го ля ма сте пен са зас тъ пе ни 
имен но по ве ден с ки те те ра пев тич ни тех ни ки. 

Ин тег ра тив на та ме ди ци на се стре ми да 
ин кор по ри ра би оп си хо со ци ал ния мо дел, из в ли-
чай ки знания от не ор то док сал на та и ал тер на тив-
на та ме ди ци на. Съществуват различни модели на 
интеграция между психичното и соматично здраве, 
които ще бъдат обект на друго изложение.

Съв	ре	мен	на	пси	хо	со	ма	тич	на	ме	ди	ци	на

Как то бе ше спо ме на то по-го ре в то зи текст, 
по ня ти е то “пси хо со ма тич но” е из пол з ва но за пър ви 
път през 1818 от J. C. Heinroth и упот ре бе но от K. 
W. M. Jacobi през 1822 г. ка то “со ма топ си хич но”.

Ottomar Rosenbach през 1902 го во ри за 
“пси хо со ма тич но пред п ри я тие”. 

В по-но во вре ме оп ре де ле ни е то “пси хо-
со ма тич на ме ди ци на” се въ веж да от Felix Deutsch 
през 1922 го ди на и упот ре ба та му се раз ши ря ва от 

ра бо ти те на Flanders Dunbar, F. Alexander, Th. M. 
French в Аме ри ка. Съ що то се случ ва и в Гер ма ния 
след 1945 го ди на пос ред с т вом ра бо ти те на Victor 
von Weizsacker, A. Mitscherlich и Хай дел бер г с ка та 
шко ла. 

В спе ци а ли зи ра на та ли те ра ту ра се сре щат 
раз лич ни де фи ни ции на то ва по ня тие. 

Та ка нап ри мер F. C. Redlich  и D. X. 
Freedman пи шат, че “по ня ти е то “пси хо со ма тич но” 
има много, мо же би пре ка ле но мно го зна че ния. 
Пси хо со ма тич ни те бо лес ти мо гат да се де фи ни рат 
ка то гру па от со ма тич ни за бо ля ва ния с не из вес т на 
ети о ло гия, при ко и то пси хич ни те фак то ри иг ра ят 
оче вид но по-мал ка или по-го ля ма ро ля, във все ки 
слу чай по-го ля ма, от кол ко то при дру ги те лес ни бо-
лес ти”. 

Дру го оп ре де ле ние е то ва на F. G. Alexander 
и S. T. Selesnick, посочващо: “всич ки про це си, при 
ко и то пър ви те плас то ве на ве ри га от въз бу ди се 
въз п ри е ма су бек тив но ка то емо ции, а след ва щи те 
се наблю да ват обек тив но ка то про ме ни в те лес ни те 
фун к ции, се на зо ва ват пси хо со ма тич ни фе но ме ни”. 

J. L. Holliday през 1948 го ди на раз ши ря ва 
по ня ти е то “пси хо со ма тич на ме ди ци на” ка то на ри-
ча пос лед на та “пси хо со ци ал на ме ди ци на”, наб ля-
гай ки на вза и мо от но ше ни я та меж ду бол ния и со-
ци ал но то му об к ръ же ние.

Заключение

Нап ре дъ кът на мо ле ку ляр на та ге не ти ка и 
изоб ра зи тел ни те тех но ло гии в края на 20-ти век 
разкри ха ро ля та на ге ни те в из г раж да не на чо-
веш ка та кон с ти ту ция, мо зъч на мор фо ло гия и по-
ве де ние. На у ки ка то пси хо нев ро ен док ри но ло гия 
и пси хо нев ро и му но ло гия ос ве ти ха ме ха низ ми те, 
чрез ко и то стресът пов ли я ва чо веш кия ор га ни зъм. 
Здра ве то и бо лест та днес се кон цеп ту а ли зи рат ка то 
ре зул тат от вза и мо дейс т вие меж ду ге ни те, об к ръ-
же ни е то, лич нос т но то раз ви тие и стре са. 

То ва вза и мо дейс т вие в не мал ка сте пен е 
пов ли я но и от фак то ри ка то ран но  об г риж ва не и 
настоя ща со ци ал на под к ре па. Яс но е съ що та ка, че 
всич ки бо лес ти са ре зул тат на те зи вза и мо дейс т вия, 
че ня ма под г ру па от за бо ля ва ния, които да са “по-
пси хо со ма тич ни” от дру ги те. Ос вен то ва, по ня ти е-
то “пси хо со ма ти ка” про дъл жа ва да се из пол з ва, за 
да се да де оцен ка на пси хо со ци ал ни те фак то ри във 
възник ва не и про ти ча не на со ма тич ни те бо лес ти. 

На мно го мес та по све та пси хо со ма тич на-
та ме ди ци на се възприема ка то ин тер дис цип ли на-
рен подход, включ ващ ин тер нис ти, он ко ло зи, пси-
хо ло зи и дру ги медицински специалисти, до ка то 
областта на кон сул та тив на та и ли е зон пси хи ат рия 
се определя ка то спе ци фи чен клон на пси хи ат ри-
я та, кой то „превеж да пси хо со ма тич на та те о рия на 
ези ка на ежед нев на та кли нич на прак ти ка“. 



Българско списание за психиатрия. 2017: 2(2)

153

 Книгопис:

1. Цо нев Ц., На цов И., (2002).Пси хи ат рия и со ма тич на ме-
ди ци на. Со фия, Го рекс Прес. 

2. Нацов И., 2014. „Консултативна и лиезон психиатрия-
теоретични основи и практичeски аспекти“ Bulgarian 
Multimedia company, София



Българско списание за психиатрия. 2017: 2(2)

154

Проминиращи	персекуторни	налудности	и	идентифициране	
лицева	експресия	на	страх	при	шизофрения
Тодор Толев, Владимир Трънов, Мария Николова, Пенка Грозева, Донка Терзиева, Калинка Дребова,
† Антония Терзиева, Тодора Бацева, Радка Патричева, Татяна Пракова, Красимира Джеджева, 
Аврам Толев, Никола Пировски, Румен Гъдев
Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – Раднево 

В проучване за точност в идентифициране на лицева експресия на страх във връзка с тежест на 
персекуторни налудности, изследвахме 448 пациенти (245 мъже и 203 жени), хоспитализирани за пореден епизод. 
Установихме по-добро справяне на пациенти с проминиращи персекуторни налудности в идентифициране на 
емоция на страх, както и по-добро декодиране на емоции в женски изображения, и на декодиране на лицева 
емоционална експресия като цяло. Установихме значима права корелация на оценките по показателя за 
подозрителност / идеи за преследване с изображенията на емоции на гняв, тъга и погнуса. Същевременно, 
налице бе значима обратна корелация на успеха в идентифициране на лицевите емоции с негативна валентност 
с тежестта на симптомите от негативен и дезорганизиран тип по факторите на PANSS, на неутрално 
изражение с тежестта на позитивния фактор по PANSS, и на показателите необичайно мисловно съдържание 
и халюцинаторно поведение с неутрално изражение и изражение на учудване. Резултатите са коментирани 
в контекста на хипотези за протективен ефект на персекуторните налудности спрямо стрес-генериращи 
събития при шизофрения.

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(2):154-163. 
Ключови думи: декодиране на лицева експресия, персекуторни налудности, шизофрения. 

Prominent persecutory delusions and facial expression of fear 
identification in schizophrenia
Todor Tolev, Vladimir Tranov, Maria Nikolova, Penka Grozeva, Donka Terzieva, Kalinka Drebova, 
† Antonia Terzieva, Todora Batseva, Radka Patricheva, Tatiana Prakova, Krasimira Djedjeva, Avram Tolev, Nikola 
Pirovski, Rumen Gudev
State psychiatric hospital Dr Georgi Kissiov – Radnevo 

A study of 448 inpatients (245 males and 203 females) with paranoid schizophrenia according to DSM-IV criteria 
hospitalized for a consecutive psychotic episode presented evidence that patients with prominent persecutory delusions 
are more accurate in identification of fear, in identification of emotions in female images, and in decoding of facial emotion 
expression as a whole. A significant positive correlation was estimated for suspiciousness / persecution and emotions of 
anger, sadness and disgust. At the same time significant negative correlation was observed for identification of emotions 
with negative valence and negative and disorganization PANSS factors, of neutral expression with positive PANSS factor, 
of unusual thought content and hallucinatory behaviour with neutral expression and surprise.Results are discussed in the 
context of hypotheses  for protective role of persecutory delusions over stress-generating events in schizophrenia. 

Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(2):154-163. 
Key words: facial expression decoding, persecutory delusions, schizophrenia.  

Дефицитите в декодиране на лицева 
експресия при шизофрения са обект на повишено 
внимание – защото тези дефицити, присъщи на 
широка гама други психични разстройства, пък и на 
психиатрично здрави лица, са важни за разбиране 
на появата, хода и изхода на шизофренния процес. 
Същностна част в този аспект са връзките между 
тежест на увредите в обработката на информацията 
за лице и клиничните прояви на болестта. Вече е 
добре известно, че при шизофрения справянето с 

декодиране на емоционална експресия в лицеизраз 
е затруднено и е асоциирано с болестни феномени и 
социални дисфункции, и въпреки някои неясноти и 
разногласия, в това отношение поводи за съмнение 
няма. 

В поредица обзори и публикации е 
подчертана асоциацията на по-тежки дефицити в 
декодиране на лицева експресия с по-силно изразени 
болестни симптоми. Като цяло, Bryson et al., 1997 

6 отбелязват, че тежестта на болестта и нейните 
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симптоми са свързани с уменията за емоционална 
перцепция. В мета-анализ на 86 изследвания за 
периода 1970–2007 г. Kohler et al., 2010 21 уточняват, 
че повечето (Penn et al., 2000; Bryson et al., 1997; 
Kohler et al., 2000; Kohler et al, 2003; Mandal et al., 
1999; Schneider et al., 1995), но не всички (Bellack 
et al., 1996; Salem et al., 1996) изследвания показват 
връзка между тежест на болестта, позитивни и 
негативни симптоми на шизофрения, и умения за 
емоционална перцепция. В обзора на емоционалния 
дефицит при шизофрения, относно неумения за 
декодиране на лицева експресия Trémeau, 2006 

40 намира липса на корелация на психопатология 
(общи оценки, негативни и позитивни симптоми) 
с дефицит в разпознаване на лицев афект при 18 
проучвания (Kee et al., 1998); значима корелация 
с позитивни симптоми при 3 проучвания (Leitman 
et al., 2005) и умерена корелация с негативни 
симптоми при 10 проучвания (Kohler et al., 2003). 
А според Marwick, Hall, 2008 29, липсата на значима 
връзка между клинични симптоми и обработка на 
информация за емоции в лицеизраз се дължи на 
различия в дизайн на проучванията, на различни 
изследователски методики, на различни критерии 
за подбор на изследваните лица и на малкия брой 
изследвани лица. Поради това Mandal et al., 1998 

28 в обзора си за декодиране на лицева експресия 
при шизофрения за периода 1974 – 1998 год. не 
предлагат коментар за съпоставка на клинични 
симптоми с дефицити в обработка на информация 
за лице при шизофрения.

Разбираема е свързаността на негативните 
и когнитивните симптоми с увредите в обработка 
на информация за лице при шизофрения. Schneider 
et al., 1995 38 подчертават, че разграничаването 
на емоции корелира с негативни симптоми, 
дезорганизирано поведение и срив в когнитивните 
умения. Според Poole et al., 2000 35 разпознаването 
на емоции е свързано с когниция и тежест на 
болестта. А Kohler et al., 2000 20 и Kucharska-
Pietura et al., 2003 22 посочват ролята на нарушения 
в мозъчни структури за увредена перцепция на 
негативен афект при шизофрения. 

По-рядко и противоречиво се споменава 
корелацията на позитивните симптоми с успеха 
в декодиране на лицеви емоции при шизофрения 
и това е отразено в обзора на Trémeau, 2006 40. Но 
все пак има достатъчно такива данни – на Hall et 
al., 2004 3; McGlade et al., 2008 30; Doop, Park, 2009 

8; Larøi et al., 2010 23; Behere et al., 2011 3. И наши 
изследвания (Толев, 2016 2) показват значима 
корелация на тежестта на дефицита в декодиране 
на лицева експресия не само с негативните и 
когнитивните, но и с позитивните шизофренни 
симптоми.

Особено позиционирани са параноидните 
симптоми в контекста на неудачите с обработка на 
лицева информация при шизофрения. 

LaRusso, 1978 24 предоставя първите 
изследвания над параноидни пациенти в уменията 
им да оценяват емоционални състояния от лицева 
експресия, в които е отбелязано по-точното им 
справяне при есенциални емоции от контролните 
лица, но по-лошите резултати при престорени 
емоции. 

Kline et al., 1992 19 установяват, че 
пациентите с параноидна шизофрения се справят 
по-добре от непараноидните шизофренни пациенти 
с идентифициране на емоционално състояние 
в лицеизраз,	 като оценката им за негативните 
емоции е по-точна отколкото при непараноидните 
пациенти, докато при позитивните емоции значими 
различия между двете групи не се наблюдават.

Phillips et al., 1999 33 също отбелязват, 
че боледуващите от параноидна шизофрения се 
справят по-добре от непараноидно болните в 
разпознаване на емоции на страх, гняв и погнуса.

Според Davis, Gibson, 2000 7, лицата с 
параноидна шизофрения възприемат по-точно 
автентични емоционални изражения и по-лошо 
образи с престорени емоции от лица с непараноидна 
шизофрения, здрави контроли и депресивно болни 
лица. 

В изследване на Green et al., 200113 се 
оказва, лицата с високи стойности на оценки за 
налудна идеация разпознават значимо по-бавно 
гняв в сравнение с лицата с нисък индекс на 
налудна идеация. 

Green et al., 2003 14 в изследване на 
визуално-когнитивно процидиране (scanpath 
aberrations) спрямо лицеизраз със заплашващо 
съдържание (гняв, страх) и при незаплашващ 
лицеизраз (веселие, тъга, неутралност) при налудна 
и неналудна шизофрения доказват, че пациенти 
с шизофрения и налудности имат по-малко 
фиксации с по-кратка продължителност за всички 
изображения и по-малко фиксации с намалена 
продължителност за изображения с негативна 
валентност (гняв, тъга) в сравнение със здрави 
контроли, а в сравнение с шизофренните пациенти 
без налудности, пациентите с налудности имат 
по-малко фиксации към изображения със страх и 
повече фиксации към изображенията на веселие.

По данни на Nelson et al., 2007 32, субтипът 
с леки към умерени увреди в перцепция включва 
повече лица с параноидна шизофрения в сравнение 
със субтипа с тежки увреди в перцепция.

Особената роля на налудните / параноидните 
състояния за успеха в обработка на информация за 
лице при шизофрения е илюстрирана и от редица 
други изкледвания. 

Pinkham et al., 2008 35 установяват, че при 
индивиди с аутизъм и параноидна шизофрения 
има значима редукция на невронална активност 
спрямо не-параноидни индивиди с шизофрения 
при тестове за социална когниция (дефинирана 
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според Brothers, 1990 като „ умения за възприемане 
на намерения и нагласи на околните”, включително 
и чрез обработка на информация за емоции в 
лицеизраз). 

Haut, MacDonald, 2010 16 отбелязват, че при 
шизофрения увеличената тежест на персекуторните 
налудности корелира с нагласа към определяне на 
лицеви изображения като по-недоброжелателни.

Според Pinkham et al., 2011 34, въпреки 
липсата на значима разлика при идентифициране 
на емоции между групите със и без параноидни 
симптоми според SANS / SAPS, пациентите с 
параноидни симптоми по-охотно интерпретират 
неутралните изображения като изражения на гняв, 
като склонността им да свръхприписват израз на 
гняв на неутрални изражения вероятно играе важна 
роля в увредите на социалното им функциониране.

Russel et al., 2007 37 описват хипокампална 
активация при непараноидна шизофрения, а при 
лица с параноидни налудности – абнормности от 
билатерален тип в двете амигдала.

St-Hilaire, 2008 39 подчертава находките, че 
параноидните пациенти по-добре идентифицират 
генуинни изражения на емоции и тази особеност 
при тях е по-скоро state отколкото trait.

А що се отнася до вида / валентността 
на конкретната разпознавана емоция, според 
Edwards et al., 2002 9, страхът е сред най-трудно 
разпознаваните емоции (Mandal, 1987) и може да 
предизвика „floor effects” заради ниската долна 
граница на надеждно идентифицираните обекти 
(van der Gaag & Haenen, 1990; Wolwer et al., 1996). 
Твърди се, че идентификацията на страх (Archer 
et al., 1994; Gaebel & Wolwer, 1992) и тъга (Archer 
et al., 1994; Bellack et al., 1996; Schneider et al., 
1995) е по-трудна за индивидите с шизофрения, 
макар да има и противоположни находки (Wolwer 
et al., 1996). St-Hilaire, 2008 39 добавя, че по данни 
от два метаанализа лицевото изражение на страх 
е най-трудно за разпознаване, докато оценките за 
израженията на гняв, тъга и погнуса имат сходни 
стойности (Elfenbein & Ambady, 2002; Russell, 
1994).

Michalopoulou et al., 2008 31 съобщават 
данни за кортикални невроанатомични особености 
при разпознаването на изражение на страх при 
пациенти с шизофрения. 

Заради противоречивите резултати 
от изследване на връзката между параноидни 
налудности и успех в декодиране на лицева 
експресия, заради значимостта на страха като 
особено важна в биологичен план емоция, както 
и за проверка на резултатите от предходно наше 
проучване (Толев, 2016 1), сочещи по-успешно 
справяне с идентифициране на страх от шизофренни 
пациенти с по-тежки персекуторни налудности, 
решихме да разширим нашето изследване за 
ролята на персекуторна налудна симптоматика при 
разпознаване на изражението на страх от пациенти 
с шизофрения.

Методи
Изследвахме 448 пациенти (245 мъже и 203 

жени) с параноидна шизофрения по критериите 
на DSM-IV, хоспитализирани за пореден епизод в 
психиатричен стационар. Използвахме методиката 
за декодиране на лицева експресия AKDEF на 
Lundqvist, Litton, 1998 25 (The Averaged Karolinska 
Directed Emotional Faces / AKDEF). Част от 
използваните изображения са представени в 
Приложение 1. 

За оценка на тежест на персекуторни 
налудности използвахме показателя Р6 
„подозрителност, идеи за преследване”от скалата 
PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) 18, 
като получилите оценки > 5 бяха определени като 
лица с проминиращи персекуторни налудности, 
а с оценки 1 – 4 като лица без проминиращи 
персекуторни налудности. Представихме данните 
по 5 – факторния модел на Wolthaus et al. 41 на PANSS 
с факторите: позитивен, негативен, ажитация-
депресия, възбуда-враждебност и дезорганизация. 
Съдържанието на факторите на този модел е 
представено в Приложение 2. 

Статистическата обработка бе чрез ANOVA 
one way, Mann-Whitney Test и корелационен анализ 
(коеф. на Spearman). 

Резултати
Данните за съпоставките по пол на  

социодемографските характеристики и параметрите 
на болест (Табл.1) показаха по-неблагоприятни 
стойности  при мъже, а данните за клинични 
симптоми (Табл.2) – по-тежки увреди при жени.  

Табл. 1.  Демографски показатели и параметри на болест при пациентите, N = 448.

СРЕДНА ВЪЗРАСТ НАЧАЛО НА 
БОЛЕСТТА

ВЪЗРАСТ ПРИ 
ДИАГНОЗА

ДАВНОСТ НА 
БОЛЕСТТА БРОЙ     ЕПИЗОДИ ХОСПИТАЛИ 

ЗАЦИИ
МЕРКИ  НА 
ПРИНУДА

ЖЕНИ

N = 203

Mean 48,19 27,09 29,60 20,51 9,32 8,09 1,10

Std. deviation 11,252 9,569 10,517 11,235 8,489 8,461 2,045

МЪЖЕ

N = 245

Mean 45,31 25,67 27,51 19,16 8,89 7,16 1,53

Std. deviation 11,820 8,843 9,205 11,597 7,657 7,205 2,033
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Табл. 2.  Клинични симптоми според показателите на PANSS / Wolthaus et al. Pentagonal model при пациентите, N = 448.

PANSS    POSITIVE PANSS  NEGATIVE PANSS 
DISORGANIZ PANSS HOSTILITY PANSS 

DEPRESSION
PANSS          

TOTAL SCORE
ЖЕНИ

N = 203

Mean 22,00 21,26 21,45 7,33 7,59 82,12
Std. deviation 4,392 5,314 5,083 3,097 2,603 13,827

МЪЖЕ

N = 245

Mean 20,20 20,19 20,68 6,72 7,18 77,29
Std. deviation 5,413 5,016 5,082 2,552 2,533 14,452

Тези разлики не са обект на настоящото изследване и поради това статистическа верификация на 
данните не бе проведена.

Резултатите за разпределение на оценките за тежест на проявите на подозрителност и идеи за 
преследване по показателя Р6 на PANSS (Табл. 3) са представени по честота и процент.
Табл. 3.  Разпределение на оценки за тежест по симптома Р6 „подозрителност / идеи за преследване” по  PANSS.

ОЦЕНКА СТЕПЕН ОПЕРАЦИОНАЛНИ ДЕФИНИЦИИ ЧЕСТОТА ПРОЦЕНТ

1 ЛИПСВА  ДЕФИНИЦИЯТА Е НЕПРИЛОЖИМА 19 4,2

2 МИНИМАЛНО ПАТОЛОГИЯТА Е ПОД ВЪПРОС: ПАЦИЕНТЪТ МОЖЕ ДА Е В ГОРНАТА ГРАНИЦА НА НОРМАТА. 64 14,3

3 ЛЕКО ПАЦИЕНТЪТ ПРОЯВЯВА ЗАЩИТНА ИЛИ ДОРИ ОТКРИТО НЕДОВЕРЧИВА НАГЛАСА, НО НЕГОВИТЕ МИСЛИ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОВЕДЕНИЕ СА МИНИМАЛНО ПОВЛИЯНИ. 199 44,4

4 УМЕРЕНО 

НЕДОВЕРЧИВОСТТА НА ПАЦИЕНТА Е ЯСНО ВИДИМА И СЕ НАТРАПВА В ИНТЕРВЮТО И / ИЛИ ПОВЕДЕНИЕТО, 
НО НЯМА ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА НАЛУДНОСТИ ЗА ПРЕСЛЕДВАНЕ. АЛТЕРНАТИВНО, МОЖЕ ДА ИМА ИНДИКАЦИИ 
ЗА СЛАБО ОФОРМЕНИ НАЛУДНОСТИ ЗА ПРЕСЛЕДВАНЕ, НО ТЕ ИЗГЛЕЖДА НЕ ПОВЛИЯВАТ НАГЛАСИТЕ НА 
ПАЦИЕНТА ИЛИ МЕЖДУЛИЧНОСТОВИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.

129 28,8

5 УМЕРЕНО ТЕЖКО
ПАЦИЕНТЪТ ПОКАЗВА ПОДЧЕРТАНА НЕДОВЕРЧИВОСТ, ВОДЕЩА ДО ИЗРАЗЕНО НАРУШАВАНЕ НА 
МЕЖДУЛИЧНОСТОВИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ИЛИ ИМА ЯСНО ОФОРМЕНИ НАЛУДНОСТИ ЗА ПРЕСЛЕДВАНЕ, 
КОИТО ИМАТ ОГРАНИЧЕНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ НЕГОВИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЕ.

30 6,7

6 ТЕЖКО ЯСНО ОЧЕРТАНИ, ПРОНИКВАЩИ НАЛУДНОСТИ ЗА ПРЕСЛЕДВАНЕ; МОГАТ ДА БЪДАТ СИСТЕМАТИЗИРАНИ И 
ЗНАЧИМО ПРЕЧАТ НА ИНТЕРПЕРСОНАЛНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА. 7 1,6

7 ЕКСТРЕМАЛНО МРЕЖА ОТ СИСТЕМАТИЗИРАНИ НАЛУДНОСТИ ЗА ПРЕСЛЕДВАНЕ ДОМИНИРА МИСЛЕНЕТО, СОЦИАЛНИТЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОВЕДЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТА. 0 0

448 100,0

Представени са и данните за корелация на декодиране на емоции и болестни симптоми (Табл. 4). 
Табл. 4.  Съответствие между декодиране на емоции и тежест на симптоми по фактори на  PANSS – корелационен анаилиз.

НЕУТРАЛНО ВЕСЕЛИЕ СТРАХ ГНЯВ ТЪГА ПОГНУСА УЧУДВАНЕ
P6 –  SUSPICIOUSNESS / PERSECUTION 

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. -,001 ,066 ,084 ,094 * ,095 * ,062 ,095 *
Sig. (2-tailed) ,977 ,165 ,074 ,046 ,044 ,192 ,044
P6 – С ПРОМИНИРАЩИ ПЕРСЕКУТОРНИ  НАЛУДНОСТИ

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. ,027 ,018 ,146 ** ,051 ,026 ,051 ,083
Sig. (2-tailed) ,569 ,703 ,002 ,284 ,579 ,284 ,078
P1 – DELUSIONS 

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. -,014 ,012 ,069 ,054 -,022 ,034 -,042
Sig. (2-tailed) ,768 ,805 ,143 ,255 ,645 ,469 ,373
P3 – HALLUCINATORY BEHAVIOR

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. -,161 ** -,001 ,008 -,049 -,076 -,004 -,173 **
Sig. (2-tailed) ,001 ,977 ,866 ,301 ,106 ,935 ,000
G9 – UNUSUAL THOUGHT CONTENT 

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. -,159 ** -,003 ,043 -,023 ,015 -,014 -,134 **
Sig. (2-tailed) ,001 ,947 ,367 ,628 ,747 ,764 ,004
PANSS – POSITIVE FACTOR

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. -,099 * -,007 ,040 -,009 ,001 ,063 -,081
Sig. (2-tailed) ,037 ,885 ,398 ,845 ,977 ,180 ,088
PANSS – NEGATIVE FACTOR

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. -,241 ** -,076 -,138 ** -,146 ** -,173 ** -,251 ** -,337 **
Sig. (2-tailed) ,000 ,110 ,003 ,002 ,000 ,000 ,000
PANSS – DISORGANIZATION FACTOR

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. -,325 ** -,042 -,165 ** -,182 ** -,156 ** -,199 ** -,335 **
Sig. (2-tailed) ,000 ,380 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000
PANSS – TOTAL SCORE

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. -,230 ** -,050 -,072 -,115 * -,105 * -,076 -,247 **
Sig. (2-tailed) ,000 ,294 ,127 ,015 ,027 ,109 ,000

*  Корелацията е значима при ниво .05 (2-tailed). **  Корелацията е значима при ниво .01 (2-tailed).
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Цел на настоящото изследване бе съпоставка 
на тежестта на дефицитите в декодиране на лицева 
експресия според наличието на проминиращи 
персекуторни налудности. Поради това 
разпределихме изследваните пациенти (N = 448) 
в две отделни групи. Едната група бе от пациенти 
с ярко изразени / проминиращи налудности от 
персекуторен тип, със степени на оценка 5 и 6 
точки (N = 37), а другата група – без проминиращи 
персекуторни налудности, със степени на оценка 
до 4 точки (N = 411). Разпределението на оценките 
по показателя Р6 „подозрителност / идеи за 

преследване” (Табл. 3 ) показа преобладаване 
на леки и умерени степени на подозрителност и 
неналудни персекуторни идеи, докато налудните 
перескуторни идеи бяха наблюдавани само при 8,3 
% от случаите.

Така разпределените в две групи пациенти 
според яркостта на персекуторните си налудности 
послужиха за съпоставка на нивото на успех в 
декодиране на базисни лицеви емоции (Табл. 5). 
Установи се по-добро справяне с изображението на 
страх от пациентите с проминиращи персекуторни 
налудности. 

Табл. 5  Съпоставка на успех в декодиране на лицеви емоции според наличие на проминиращи персекуторни налудности, N = 448.

НЕУТРАЛНО ВЕСЕЛИЕ СТРАХ ГНЯВ ТЪГА ПОГНУСА УЧУДВАНЕ

Р6 – БЕЗ ПРОМИНИРАЩИ ПЕРСЕКУТОРНИ НАЛУДНОСТИ

N = 411
Mean 1,44 1,88 ,83 ,86 1,11 1,09 1,48
Std. deviation ,748 ,373 ,757 ,745 ,780 ,826 ,703

Р6 – С  ПРОМИНИРАЩИ ПЕРСЕКУТОРНИ НАЛУДНОСТИ

N = 37
Mean 1,54 1,89 1,22 1,00 1,19 1,24 1,68
Std. deviation ,650 ,393 ,630 ,782 ,776 ,796 ,626

ANOVA–one way

F ,591 ,030 9,198 1,207 ,312 1,175 2,627

Sig. ,442 ,863 ,003 ,273 ,576 ,279 ,106

Mann-Whitney Test

Mann-Whitney U – Z -,570 -,382 -3,097 -1,072 -,556 -1,072 -1,760

Asymp. Sig. (2-tailed) ,569 ,703 ,002 ,284 ,578 ,284 ,078

 Установи се и по-добро справяне при 
пациенти с персекуторни налудности и при лицеви 

емоции в женски изображения, както и спрямо 
общите оценки за декодиране на лицева експресия 

Табл. 6  Декодиране на емоции в мъжки и женски образи и в обща оценка според проминиращи персекуторни налудности, N = 448.

ЕМОЦИИ – МЪЖКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЕМОЦИИ – ЖЕНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЕМОЦИИ – ОБЩА ОЦЕНКА
Р6 – БЕЗ ПРОМИНИРАЩИ ПЕРСЕКУТОРНИ НАЛУДНОСТИ

N = 411
Mean 4,47 4,22 8,70
Std. deviation 1,554 1,496 2,735

Р6 – С ПРОМИНИРАЩИ ПЕРСЕКУТОРНИ НАЛУДНОСТИ

N = 37
Mean 4,92 4,84 9,76
Std. deviation 1,622 1,590 2,881

ANOVA–one way
F 2,786 5,660 5,062
Sig. ,096 ,018 ,025

Mann-Whitney Test
Mann-Whitney U – Z -1,824 -2,376 -2,294
Asymp. Sig. (2-tailed) ,068 ,018 ,022

Анализът за връзка между тежест на 
психопатологични симптоми и симптомокомплекси 
според PANSS и успех в идентифициране на 
базисни лицеви емоции (Табл.4) показа поредица 
корелации. Налице бе права корелация на тежест на 
„подозрителност и идеи за преследване”, изразени 
чрез степени на показателя Р6 от PANSS с няколко 
базисни емоции от различна (но негативна!) 
валентност. Спрямо степените на показателя Р1 
„налудности” корелационна връзка с дефицити в 
декодиране на лицева експресия не бе установена. 
Но с други показатели за позитивни симптоми – 
Р3 „халюцинаторно поведение” и G9 “необичайно 

мисловно съдържание”, както и с основните 
„шизофренни”фактори  според PANSS (позитивен, 
негативен и за дезорганизация) корелацията бе 
обратна.

Резултатите от анализа по ANOVA–one 
way, Mann-Whitney Test и корелация с коефициент 
на Spearman са представени в Табл. 4 – 6.

Обсъждане
Получените резултати убедително показаха 

впечатляващи различия в поведението на изолирани 
сегменти от психопатологичния релеф на нашите 
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пациенти спрямо умението им да идентифицират 
лицева експресия на емоции. 

Както е нееднократно посочвано (Penn 
et al., 2000; Bryson et al., 1997; Kohler et al., 2000; 
Kohler et al, 2003; Mandal et al., 1999; Schneider et 
al., 1995 – по Kohler et al., 2010 21), колкото по-тежко 
изразени са шизофренните симптоми, особено от 
негативен и дезорганизиран тип, толкова по-тежки 
са дефицитите в декодиране на лицева експресия. 
Такива бяха и нашите данни (Толев, 2016 2), както и 
данните от поредица обзори и отделни изследвания 
(Trémeau, 2006 40; Hall et al., 2004 3; McGlade et 
al., 2008 30; Doop, Park, 2009 8; Larøi et al., 2010 23; 
Behere et al., 2011 3), които отбелязват значима 
отрицателна корелация между тежест на клинични 
симптоми и успех в декодиране на лицеви емоции. 
Нашите настоящи данни са сходни с резултатите от 
тези изследвания (Табл. 4). Установихме значима 
обратна корелация между тежест на общите 
оценки по PANSS и идентифициране на неутрално 
изражение (р < 0.001), на изражение на гняв (р = 
0.015), на тъга (р = 0.027) и на учудване (р = 0.015). 
Високо значима и обратна бе корелацията на PANSS 
– фактора дезорганизация с идентифициране на 
неутрално изражение (р < 0.001), изражение на 
страх (р < 0.001), на гняв (р < 0.001), на тъга (р = 
0.001), на погнуса (р < 0.001) и на учудване (р < 
0.001). Високо значима и обратна бе корелацията 
на негативния PANSS – фактор с идентифициране 
на неутрално изражение (р < 0.001), с изражение на 

страх (р = 0.003), на гняв (р = 0.002), на тъга (р < 
0.001), на погнуса и на учудване (р < 0.001). При 
позитивния  PANSS – фактор налице бе обратна 
корелация спрямо идентифициране на неутрално 
изражение (р = 0.037).

В допълнение, корелационният анализ 
спрямо някои показатели за позитивни психотични 
симптоми също показа значима обратна корелация 
с нивото на успех в декодиране на лицева 
експресия. При показателя Р3 „халюцинаторно 
поведение” налице бе значима обратна корелация 
с идентифициране на неутрално изражение (р = 
0.001) и изражение на учудване (р < 0.001). Също 
така, при показателя G9 „необичайно мисловно 
съдържание”, налице бе значима обратна корелация 
с идентифициране на  неутрално изражение (р = 
0.001) и изражение на учудване (р < 0.001). Но за 
показателя Р1 „налудности” значима корелационна 
връзка с декодиране на лицева експресия не бе 
установена.

Същевременно, установихме значима права 
корелация между показателя Р6 „подозрителност 
– идеи за преследване” и идентифициране на 
изражение на гняв (р = 0.046), на тъга (р = 0.044) 
и на учудване (р = 0.044). Докато спрямо същия 
показател, но представен само в две степени – с 
оценки за липса и за наличие на проминиращи 
персекуторни налудности, установихме високо 
значима права корелация с идентифициране на 
изражението на страх (р = 0.002).

Фиг. 1  Успех в декодиране на отделни лицеви емоции и проминиращи персекуторни налудности, N = 448.
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Тази парадоксална находка за права 
корелация на тежестта на пересекуторните 
налудности с успеха в идентифициране на негативни 
емоции и особено – на страх намира потвърждение 
и от данните за съпоставка и статистическа 
верификация по ANOVA one way и Mann-Whitney 
Test (Табл. 5, Фиг. 1). Получихме данни за по-добро 
идентифициране на емоцията на страх от пациенти 
с проминиращи персекуторни налудности (р = 
0.003 по ANOVA и р = 0.002 по Mann-Whitney Test). 
Налице бе и тенденция, но не до значим размер, за 
по-успешно идентифициране на поредица емоции, 

предимно с негативна валентност – на гняв, тъга 
и погнуса, както и на неутрално изражение и на 
изражение на учудване. 

Нещо повече, поради тази тенденция, 
получихме резултати за значимо по-успешно 
идентифициране на лицеви емоции в женски 
изображения (р = 0.018) и за декодиране на лицева 
експресия – обща оценка (р = 0.025 по ANOVA и р 
= 0.022 по Mann-Whitney Test) (Табл. 6, Фиг. 2), а 
резултатите за мъжки изображения бяха със сходна 
тенденция, но не до значима стойност.

Фиг. 2  Успех в общи оценки за декодиране на за лицеви емоции и проминиращи персекуторни налудности, N = 448.

Получените резултати за парадоксално 
оптимизиране на идентифицирането на негативни 
емоции повториха данните от предходно наше 
проучване с почти същия дизайн (Толев, 2016 

1), при което шизофренни пациенти с по-ярки 
перескуторни налудности по-точно идентифицират 
лицева експресия на страх. Не успяхме да открием 
в литературата аналогични изследвания с оглед 
коментари в съпоставителен план, но все пак ще 
посочим публикации, отбелязващи особеното 
поведение на лица с параноидна шизофрения в 
проучвания за процидиране на емоции в лицеизраз.

Green & Phillips, 2004 12 отбелязват, че 
шизофренните пациенти с персекуторни налудности 
са по-бдителни и отзивчиви спрямо информация 
със заплашително съдържание, а тази находка 
кореспондира с улесненото идентифициране на 
изражението на страх в нашето изследване.   

Известно е от данни на два мета-анализа 
(Elfenbein & Ambady, 2002; Russell, 1994), че най-

трудно разпознаваемата емоция е изражението 
на страх (по St-Hilaire, 2008 39), но въпреки това 
параноидните пациенти показват по-голяма точност 
в сравнение със здравите контроли в разпознаване 
на генуинни негативни емоции (St-Hilaire, 2008 39), 
и тази находка не противоречи на резултатите от 
нашето изследване.

Съответни на нашите резултати са 
наблюдението на Kline et al., 1992 19 за по-точна оценка 
на негативни емоции от пациенти с параноидна 
шизофрения в сравнение с непараноидните 
пациенти, както и данните на Phillips et al., 1999 33 
за по-добро справяне на пациентите с параноидна 
шизофрения с разпознаване на емоции на страх, 
гняв и погнуса в сравнение с непараноидно болните 
пациенти.

Следва да отбележим и ранното изследване 
на LaRusso, 1978 24, съобщаващо за по-точното 
справяне на параноидни пациенти с оценка 
на есенциални / спонтанни емоции спрямо 
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контролните лица – макар и с по-лоши резултати в 
сравнение с контролите при оценка на престорени / 
изкуствено експонирани емоции.

Ще коментираме разликата в дизайна между 
нашето изследване и изследването на Pinkham 
et al., 2008 35, установяващо значима редукция 
на невроналната активност при параноидна 
шизофрения, при което групата лица с проминиращи 
параноидни симптоми включва пациенти с оценки 
> 4 според показателя Р6 „подозрителност, идеи 
за преследване”, докато тази група в нашето 
изследване включва пациенти с оценки > 5 по 
този показател. Ние приемаме, че пациентите с 
оценка = 4 (умерено изразена подозрителност 
/ идеи за преследване) са хетерогенна група и 
включват случаи както с отчетлива, но не налудна 
подозрителност, така и случаи с персекуторни 
налудности без особено влияние над поведението – 
както е предвидено от операционалните дефиниции 
според скалата PANSS (Табл. 3).

А относно наблюдаваното от нас улеснено 
разпознаване от пациентите с проминиращи 
персекуторни налудности на изражението на 
учудване (което обикновено не се счета за емоция 
с негативна валентност), ще напомним наскоро 
възникналата хипотеза за съществуване не на шест, 
а само на четири базисни емоции (Jack et al., 2014 

17). Според тази хипотеза, експресиите на страх и 
учудване се припокриват – може би затова нервно-
мускулната обезпеченост на тези две мимически 
експресии е почти еднаква.

Как бихме обяснили наблюдаваното 
от нас особено отношение на проминиращите 
персекуторни налудности при идентифицирането 
на изражението на страх? 

Персекуторните налудности са особен клас 
позитивни психопатологични феномени и в нашето 
изследване неслучайно те упражняват потенциращ 
ефект за идентифициране на страх, за разлика от 
налудностите „въобще” (показател Р1 от PANSS), 
от нелепите налудности (показател G9 от PANSS) 
и от психотичната вербална халюциноза (показател 
Р3 от PANSS). В обзора на Bentall et al., 2001 4 
се посочва, че персекуторните (параноидните) 
налудности са често и обстойно наблюдаван 
клиничен феномен, производен от множество 
психологични механизми – ранен житейски 
опит, перцептуални абнормности, мотивационни 
фактори, дефицити в обработка на информация. 
Вероятно се касае за обединяващ модел, центриран 
около влиянието на каузалната атрибуция над 
себевъзприемането / себепредставянето, което на 
свой ред е източник на нови атрибуции. Този цикъл 
„атрибуция-себевъзприемане / себепредставяне”, 
въпреки данните за увреда в невроактивацията, 
възразява срещу еднозначното интерпретиране 
на параноидните налудности единствено като 
биологични събития и допуска ролята на 

психологични фактори, обуславящи когнитивната 
уязвимост при мараноидното мислене.

В този дух следва да възприемем 
свойството на пациенти с параноидна шизофрения 
да се нуждаят от значимо по-малко информация 
за достигане на решение (Garety et al., 1991 11, 
Brankovic et al., 1999 5), както и предположението на 
LaRusso, 1978 24, обясняващо по-точното справяне 
с оценка на есенциални емоции при параноидните 
пациенти заради повишената им чувствителност 
към спонтанни лицеви експресии на стрес в 
сравнение с нормалните контроли. Така може да 
се обясни и наблюдението, че персекуторните 
налудности при параноидна шизофрения са израз 
на прекомерни себезащитни тенденции (Garety 
et Freeman, 1999 10) и поради това шизофренните 
пациенти с персекуторни налудности са по-
бдителни спрямо заплашваща информация (Green 
et Phillips, 2004 12).

Впрочем, не само от старите автори, но и 
в съвременни изследвания се получават данни за 
протективния ефект на персекуторните налудности 
при шизофрения спрямо генериращи стрес събития. 
Такива са изводите за дефанзивните свойства на 
персекуторните налудности спрямо понижен self-
esteem при тестовете за атрибутивен стил (Lyon 
et al., 1994 26) и за имплицитно позитивния self-
esteem при позитивни налудности и шизофрения 
(Mackinnon et al., 2011 27).

Считаме, че нашите резултати за по-
успешно идентифициране на емоиция на страх 
в лицеизраз при ярко изразени, проминиращи 
персекуторни налудности спомагат за изясняване 
на спецификата на налудното мислене при 
параноидна шизофрения.

Заключение

В проучване за точност в идентифициране 
на лицева експресия на страх във връзка с тежест 
на персекуторни налудности, изследвахме 448 
пациенти (245 мъже и 203 жени), хоспитализирани 
за пореден епизод. Установихме по-добро справяне 
на пациенти с проминиращи персекуторни 
налудности с оценки > 5 по показателя Р6 
„подозрителност, идеи за преследване” на PANSS 
в идентифициране на лицева емоция на страх, 
както и по-добро справяне с декодиране на емоции 
в женски изображения и на декодиране на лицева 
емоционална експресия като цяло. Установихме 
и значима права корелация на всички оценки по 
този показател с изображенията на емоции на гняв, 
тъга и погнуса. Същевременно, налице бе значима 
обратна корелация на успеха в идентифициране на 
лицевите емоции с негативна валентност с тежестта 
на симптомите от негативен и дезорганизиран тип 
по факторите на PANSS, на неутрално изражение 
с тежестта на позитивния фактор по PANSS, както 
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и на PANSS-показателите необичайно мисловно 
съдържание и халюцинаторно поведение с 
неутрално изражение и изражение на учудване. 
Резултатите са коментирани в контекста на 

хипотези за протективен ефект на персекуторните 
налудности спрямо стрес-генериращи събития при 
шизофрения.
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Приложение 1. Методика за изследване на декодиране на лицева експреся AKDEF, Lundqvist, Litton, 1998 (фрагмент). В изследването са 
използвани освен посочените фас-изображения, още и изображения в ляв и десен полу-профил на емоциите от всяка валентност.

НЕУТРАЛНО ВЕСЕЛИЕ СТРАХ ГНЯВ ТЪГА ПОГНУСА УЧУДВАНЕ

Lundqvist, D., & Litton, J. E. (1998). The Averaged Karolinska Directed Emotional Faces - AKDEF, CD ROM from Department of Clinical 
Neuroscience, Psychology section, Karolinska Institutet, ISBN 91-630-7164-9.

Приложение 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
P6 – ПОДОЗРИТЕЛНОСТ / ПРЕСЛЕДВАНЕ
G1 – ХИПОХОНДРИЧНИ ОПАСЕНИЯ
G9 – НЕОБИЧАЙНО МИСЛОВНО СЪДЪРЖАНИЕ
G12 – ЛИПСА НА КРИТИЧНОСТ

NEGATIVE FACTOR

N1 – ПРИТЪПЕН АФЕКТ
N2 – ЕМОЦИОНАЛНА ОТТЕГЛЕНОСТ
N3 – ЛОШ КОНТАКТ
N4 – ПАСИВНО / АПАТЧНО ОТТЕГЛЯНЕ
N6 – ЛИПСА НА СПОНТАННОСТ / РАЗГОВОР
G7 – ДВИГАТЕЛНА РЕТАРДАЦИЯ
G16 – АКТИВНО СОЦИАЛНО ОТДРЪПВАНЕ   

AGITATION-DEPRESSION FACTOR

G2 – ТРЕВОЖНОСТ
G3 – ЧУВСТВО НА ВИНА
G4 – НАПРЕЖЕНИЕ
G6 – ПОТИСНАТОСТ

EXCITEMENT-HOSTILITY FACTOR

P4 – ВЪЗБУДА
P7 – ВРАЖДЕБНОСТ
G8 – НЕЖЕЛАНИЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ
G14 – ЛОШ КОНТРОЛ НА ИМПУЛСИТЕ

DISORGANIZATION FACTOR

P2 – МИСЛОВНА ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ
N5 – ЗАТРУДНЕНО АБСТРАКТНО МИСЛЕНЕ
N7 – СТЕРЕОТИПНО МИСЛЕНЕ
G10 – ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ
G11 – НАРУШЕНО ВНИМАНИЕ
G13 – НАРУШЕНИЯ НА ВОЛЯТА
G15 – СВРЪХАНГАЖИРАНОСТ
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Историята на психофармакологията в 
детска възраст датира много преди антипсихотични 
медикаменти да се използват официално в 
педиатричната практика. Поглед назад към началото 
на изследванията показва, че проучвания на тяхното 
действие при деца са правени успоредно с тези при 
възрастни психиатрично болни пациенти.  

Първите изследвания в детско-юношеската 
област са направени от Чарлс Брадли (педиатър, 
невролог) още през 1937 год. Тогава той публикува 
резултати от свое проучване с медикамента бензе-
дрин (смес на амфетаминсулфат) – най-мощният 
стимулант по онова време. Наблюдавани са 30 
деца на възраст от 5 до 14 години, с упорити  
оплакванията от главоболие. Описаната клинична 
картина при пациентите понастоящем би отгова-
ряла на критериите за поставяне диагноза на хипер-
кинетично разстройство на поведението: намалена 
концентрация и внимание, хиперактивитет, при-
дружен с училищни проблеми и поведенчески 
нарушения. В резултат на провежданото лечение се 
отчита значително подобрение на общото функцио-
ниране, училищното представяне, социалните 
интеракции и емоционалната зрялост. Въпреки 
успеха от това изследване, едва 25 години по-късно 
медикаментите влизат в употреба за лечение на 
академични и поведенчески нарушения при деца.  

Първата книга, занимаваща се и описваща 
психофармакологичните проучвания в детска 
възраст,  е издадена през 1958 год. (Child research 

in psychopharmacology), след провеждане на конфе-
ренция, посветена на психофармакологията в детска 
възраст под егидата на Националния институт за 
психично здраве, САЩ. Сборникът съдържа поре-
дица статии и дискусии,  повдигащи въпроси за 
влиянието на психосоциалните фактори върху 
психичното здраве при децата, методологията 
и практическите проблеми при оценката на 
лекарствената терапия. Трудът включва и 159 
проучвания върху ефектите на известните дотогава 
психофармакологични средства, прилагани при 
деца и юноши с психични проблеми. Първата 
статия е посветена именно на проучването на Чарлс 
Брадли от 1937 год.     

През 1952 год. Jean Delay и Pierre Deniker, 
френски изследователи и психиатри, поставят 
начало на невролептичната ера. Те публикуват 
резултати от приложението на хлорпромазин 
при 38 психотични пациенти в зряла възраст. 
Преди това лекарството е широко използвано 
във Франция като периоперативен антиеметик с 
добър транквилизиращ ефект върху пациентите, 
което насочва френските специалисти да проучат 
действието му при шизофренни пациенти за ефект 
върху симптомите.

Това показва, че само 6-7 години  след 
прилагането на медикаменти  в зряла възраст 
започва проучването на действието им и сред 
детската популация с психиатрични нарушения.

Първият клас медикаменти с анти-
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психотично действия – конвенционалните невро-
лептици, са мощни блокери на допаминовите 
рецептори, най-вече на D2 рецепторите. Те ус-
пешно повлияват позитивната симптомиатика – 
дезактуализират налудности, халюцинации, а също 
така  повлияват и други неспецифични симптоми 
като ажитация и агресивност. Заедно  с тази мощна 
блокада и добър антисихотичен ефект са отчетени 
и странични ефекти, които при тях са много чести: 
екстрапирамидна симптоматика (тремор, дистонии, 
тардивна дискинезия), повишена пролактинова 
секреция и редкият, но потенциално фатален 
страничен ефект – невролептичен малигнен симп-
том. Именно наличието на тези странични ефекти 
ограничават употребата на невролептиците в 
детска възраст. 

Toва започва да се променя с навлизането на 
атипичните антипсихотици през 1980 год. Първият 
от второто поколение антипсихотици – клозапин – е 
представен в Европа още през 1971 год., но 4 години 
по-късно е свален от продажби поради риск от 
агранулоцитоза. С подходящ мониториращ подход 
от 1989 год. е одобрен за лечение на резистентна 
шизофрения. Антипсихотиците от второ поколение 
се различават по разнообразните си рецепторни 

профили, блокирайки основно серотонинергичните 
2А, допаминовите D2 рецептори, както и други 
подтипове допаминови, мускаринови, хистаминови 
и адренергични рецептори, от което следва и 
разнообразното им действия. 

В началото се приема, че сравнени с 
конвенционалните невролептици, те повлияват 
негативната симптоматика по-успешно. 
Понастоящем има различни мнения, разбирания 
и изследвания по този въпрос. Основното 
предимство на второто поколение антипсихотици 
е смятаният за подобрен профил на безопасност 
и поносимост. Най-честите странични ефекти са 
метаболитният синдром (повишен риск от диабет 
тип 2, дислипидемия, повишаване на теглото), 
пролактинемия и в по-редки случаи – поява на 
екстрапирамиден синдром. Което в случая с 
подрастващите прави употребата им по-честа и по-
безопасна. 

На Таблица 1, заимствана oт 
Международната асоциация за детско-юношеска 
психиатрия, са представени трите основни 
странични ефекта на най-често изписваните 
антипсихотични медикаменти – екстрапирамиден 
синдром, седация, наддаване на тегло.

 
Таблица 1
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 Разликата между медикаментите от първо 
и второ поколение, особено по отношение  на 
екстрапирамидния синдром, е явна. Отделно между 
самите атипични антипсихотици има разлики като 
впечатление прави особено чистия профил на някои 
от медикаментите като арипипразол. 

Обнадеждени от безопасността на „новите 

медикаменти”, специалистите все по-смело започ-
ват да изписват антипсихотици и сред детската 
популация, като разликите са видими както в 
Америка, така и в Европа.

Графика 1 представя тенденциите в 
изписване на медикаменти в детско-юношеска 
възраст  в Америка – от 1996 до 2012 год. 

Графика 1

               OlfsonM et al. N Engl J Med 2015;372:2029-2038. 
За период от 16 години (от 1996 до 2012) 6 

пъти се увеличава изписването на антипсихотици, 
като за тази група скокът е най-голям. С по-малка 
разлика, но все пак с повишение, е предписва-нето 
и на стимуланти, антидепресанти и анксиоли-
тици. Лек спад е отчетен в изписването на тимо-
стабилизатори, дължащ се най-вероятно на 

Bachmann et al. Dtsch Arztebl Int, 2014

Графика 2

по-честата упореба на антипсихотици, и то на 
атипични антипсихотици. Същата тенденция се 
забелязва и в Европа, по специално в Германия. От 
разпределението по възрастови групи, от Графика 2 
се вижда в групата от 15-19 години най-повишено 
изписване ( от 0.34 до 0.54).
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Bachmann et al. Dtsch Arztebl Int, 2014

На Графика 3, илюстрираща изписването 
на медикаментите в Германия, ясно се очертава тен-
денция на все по-рядко ползване на невролептици 

и все по-често предписване на атипични 
антипсихотици в детско-юношеска възраст. 
 

Графика 3

Тези утвърждаващи се тенденции се 
дължат на по-безопасния профил на атипичните 
антипсихотици, което за организъм в период на 
растеж и развитие е изключително важно. Наличните 
данни от провежданите до момента проучвания не 
предоставят информация относно влиянието на 
страничните ефекти при дългогодишна употреба и 
последствията от провеждане на антипсихотично 
лечение върху когницията, соматичното състояние, 
половото развитие и т.н. 

Само за някои от медикаментите има 
официално позволение за употреба в детско-
юношеска възраст. 

На Таблица 2 са представени най-
често използваните антипсихотици и тяхната 
позволена употреба в детско-юношеска възраст 
за повлияване на психотични състояния, съгласно 
FDA – Агенция по храни и лекарства и ЕМА 
– Европейската медикаментозна асоциация.  

Таблица 2
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Изборът на медикамент във възрастовата 
група до 18 годишна възраст за психотични 
състояния е твърде ограничен. Някои лекарства 
са позволени само според FDA, а други само 
според EMA. С  изключение на конвенционалния 
медикамент халоперидол, няма друг антипсихотик, 
одобрен за употреба при психотични състояния 
под 13 годишна възраст в Европа. За деца на/над 
13 годишна възраст е разрешен медикаментът 
арипипразол при диагноза биполярно афективно 
разстройство, маниен епизод –  състояние, което 
на 13 годишна възраст много трудно може да бъде 
коректно диагностицирано.

Стремежът към минимализиране на 
страничните ефекти и успоредно с това поддържане 
на добър терапевтичен отговор налага появата на 
нови медикаменти с различен профил на действие.

Aтипичният антипсихотик арипипразол 
през последните години се използва все по-
често сред детската популация, както поради 
антипсихотичното си действие, така и във връзка 
с разнообразния си профил. Често  е наричан 
антипсихотик от трето поколение поради по-
специфичния си механизъм  на действие. За 
разлика от другите атипични антипсихотици, които 
имат различни нива на D2 рецепторен антагонизъм, 
арипипразол е частичен агонист на допаминовите 
D2 и серотониновите 5-НТ 1А рецептори (за 
които от години се изследва и е доказана връзката 
между тяхната нарушена функция и тревожността, 
депресията и суицидните мисли). От това следва, че 
арипипразол може да модулира степента на блокада 
на тези рецептори. Ако нивото на блокада на тези 
рецептори е много висока, когато арипипразол 
присъства, настъпва намаляване на силата на 
блокада. Ако нивото на блокада на рецепторите е 
ниска, действието на  арипипразол предизвиква 
увеличение на нивото на блокада.

Медикаментът проявява действие и 
на блокер на 5-HT2A рецепторите. Правени 
са проучвания, доказващи че при починали 
самоубийци и депресивно болни пациенти се 
изследват повече 5-НТ2А рецептори, отколкото 
при контроли. Резултатите показват, че гъстотата 
на пост-синаптичните 5-НТ2А рецептори участва в 
патогенезата на депресия. 

Арипипразол има и силен афинитет 
към D3 рецептори, умерен афинитет за D4, 
5-НТ2С, 5-НТ7, алфа-1 адренергични рецептори, 
хистамин Н1 рецептори, с незначителен ефект към 
мускариновите рецептори.

В нашата клиника за последните 2-3 години 
имаме натрупан опит с използване на Aripiprazole 
–от началото на 2015 г досега. При 26 пациента с 

психотични симптоми в рамките на шизофрения, 
остро полиморфно психотично разстройство или 
психично разстройство в резултат на употреба 
на психоактивни вещества е провеждана 
продължителна терапия с арипипразол. 

С повлияване на психотичната продукция, 
отбелязва се видимо раздвижване и активиране 
на пациентите, възвръщане на интереси, липсват 
нарушения в менструалния цикъл на момичетата, 
липсват седация и повишаване на телесно тегло. 
Терапията е преустановена при двама пациента 
поради акатизия и гастроинтестинални нарушения.

Медикаментът има официална регистрация 
за употреба при деца с поставена диагноза детски 
аутизъм. 

В Клиниката през последната година на 
лечение с арипипразол са лекувани 7 деца с детски 
аутизъм / синдром на Аспергер, с цел овладяване на 
ажитацията и автоагресията, с постигане на добро 
повлияване.

Поради обективно по-безопасния профил 
на действие медикаментът арипипразол се използва 
и „off-label”при  различни психични нарушения 
в детска възраст (включително и при наличие на 
соматични нарушения).

През последната година са лекувани и 
наблюдавани следните случаи :

•	 Двама пациента, насочени към 
Психиатрична клиника, със 
съмнения за прекаран енцефалит (с 
гърчова симптоматика и зрителни 
халюцинации), с актуални нарушения 
в съдържанието на мисловни процес, 
овладяни с ниски дози до 5 – 10 мг / дн. 

•	 Пациент на 7 годишна възраст с киста 
на пинеалната жлеза и с нарушения в 
поведението, обсесии и тикове, както и  
повишена тревожност, овладян с доза до 
7,5 мг / дн.

•	 Пациентка на 6 годишна възраст с 
тиково нарушение и повишена социална 
тревожност 2- 3 мг / дн., с отчетен добър 
първоначален ефект. 

Усилията в областта на детската 
психофармакология е необходимо да се насочат 
към изследване на дългогодишния терапевтичен 
ефект, както и на странични ефекти в резултат на 
продължителния прием на антипсихотици, с което 
обективно се подобрява работата на специалистите 
в насока към по- безопасна и ефективна терапия. 
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В България липсва единна стратегия за организацията на психично-здравната дейност в 
многопрофилните болници за активно лечение и спешните звена към тях.Този факт, в комбинация с 
епидемиологичните данни за повишаване на възрастните хронично болни, както и тенденцията за 
намаляване на леглата и болничния престой, подчертава необходимостта от изграждане на ясна 
национална политика за системно развитие на психиатричната и лиезон дейност в многопрофилните 
болници за активно лечение. Статията разглежда проблема за заявената през 2001 стратегическа цел 
на политиката за обществено здраве „психиатрия в общността“ и част от последствията на отказа 
от  осъществяването й. Правят се изводи за нормативна дискриминация на хората с психичен проблем, 
както и дискриминиране на психиатрията като професия. Представят се факти и доказателства за 
възможността за справяне с проблема. Дават се исторически доказателства за необходимостта от 
такава политика.
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Bulgaria lacks a unified strategy for the organization of mental health work in general hospitals and 
emergency units to them. This fact, combined with epidemiological data of increasing elderly chronically ill, 
and the trend of declining beds and hospitalizations, stresses the need to develop a clear national policy for 
the systematic development of psychiatric and liaison activities in general hospitals. The article examines the 
problem of the stated strategic goal of public health policy „community psychiatry“(2001) and some of the 
consequences of the refusal of its implementation.There are also conclusions for legal discrimination of people 
with mental health problems and discrimination of psychiatry as a profession. The article presents the facts 
and evidences on the possibility of dealing with the problem. Presented are historical evidences of the need for 
such a policy.
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Въведение

От ня кол ко го ди ни в Бъл га рия съ щес т ву-
ва На ци о нал на прог ра ма за  пси хич но-здрав на  
реформа*, За кон  за об щес т ве но то  здра ве, ка са ещ 
в сво я та чет вър та част пси хич но то здра ве, На цио-
на лен рам ков до го вор, оп ре де лящ ста ту са на пси-
хи ат ри те в из вън бол нич на та и бол нич на по мощ, 
както и Медицински стандарт „Психиатрия“, 

нормиращ дейностите на специалистите в 
психично-здравния дискурс. Съв мес т но със стар-
ти ра ла та ре фор ма в здра ве о паз ва не то изоб що, те 
съз да до ха ре ал ни  предпостав ки за ад ре си ра не на 
пси хи ат рич на та бо лес т ност в общността 1. 

Тези основни документи и свързаните с 
тях нормативни актове не успяха да решат важни 
проблеми в сферата на психично-здравното 
обслуж-ване на населението, а генерираха 
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допълнителни. 
Под видимата част на айсберга плуват:

1. Дискриминиране на пациентите по 
признак „психичен проблем“. 

•	 С много малко изключения (22 на 
фона на 350 болници в държавата) 
пациентите на многопрофилните 
болници за активно лечение нямат 
същото ниво на достъп до психиатър-
консултант, какъвто достъп имат до 
останалите медицински специалисти.

•	 В многопрофилните болници за 
активно лечение качеството на 
медицински грижи за пациенти с 
психични проблеми не е еднакво с 
тези, полагани за пациенти с телесни 
заболявания.

•	 В многопрофилните болници за 
активно лечение качеството на 
предоставяните медицински грижи 
не е еднакво независимо от възрастта. 
Възрастните пациенти с психични 
проблеми се отбягват, въпреки че 
с напредване на възрастта тези 
проблеми зачестяват и респективно 
необходимостта от лечение се 
увеличава. 

2. Държавните психиатрични болници не 
са в състояние да оказват навременна 
консултативна помощ по повод на 
съпътстващи соматични проблеми.

•	 Държавните психиатрични болници 
работят в ситуация на риск при 
приемане на спешен пациент поради 
трудностите, които изпитват за 
извършване на спешни лабораторни 
изследвания на базисни жизнени 
показатели.

•	 Необхванати от психиатрично 
обслужване поради липса на разписани 
процедури остават хранителните 
разстройства, зависимостите, 
различни т.нар. психоорганични 
синдроми.

3. Дискриминиране на психиатрията по 
признак „професия“. 

 
•	 Психиатрията не се финансира 

по начин, по който се финансира 
останалата специализирана 

медицинска помощ. 

Консултативната психиатрия е 
изключена от финансиране по 
клинични пътеки (единствената 
такава специалност!) и по тази 
причина консултативна психиатрия не 
се осъществява.**

•	 Съществува неравнопоставеност 
във финансирането на различните 
видове стационарна психиатрична 
помощ; „бюджетно“ в държавните 
психиатрични болници и „на 
преминал болен“ в центровете за 
психично здраве и в малкото на брой 
психиатрични отделения на общите 
болници. 

Това създава ситуация, в която 
бюджетните служби нямат мотив да 
лекуват повече пациенти, струващи 
нищо, а центровете за психично здраве 
и болничните отделения заработват 
от Министерство на здравеопазване 
субсидия под форма на „оборот на 
леглата“ (7 дни вместо 20 например), 
което е пълен абсурд в психиатрията.

Резултатът е маргинализиране на пси-
хиатрията от останалите домени на медицината 
и общественото здраве, както и ограничаване 
достъпа до нея на нуждаещите се от психиатрични 
грижи.

В столицата София, град с над 2 милиона 
жители, няма	 нито	 едно	 разкрито	 отделение	
по	 психиатрия в многопрофилните болници 
– въпреки заявените политики още през 2001 
година.

Спешните психиатрични легла са крайно 
недостатъчни, а спешните отделения на повечето 
соматични болници отказват консултиране по 
повод „психиатрична спешност“. 

При необходимост от спешна 
консултация със специалист психиатър, колите 
на Спешна помощ транспортират пациента до 
Специализирана многопрофилна болница за 
активно лечение „Пирогов“. Това обаче не е 
спешна, а е планова психиатрична помощ.

В същото време съществуват начини тези 
изкривявания да бъдат преодолени. 

Един от тези начини, осъществен в 
държавите не само на Европейски съюз е създаване 
на Консултативна и лиезон психиатрична 
структура в рамките на многопрофилните 
болници за активно лечение.

 
Мо	дел	 на	 Консултативна	 и	 лиезон	
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психиатрична	структура	струк	ту	ра

Ми сия

Консултативната и лиезон психиатрична 
структура струк ту ра та се съз да ва, за да дос та вя 
гри жи за 2:

•	 па ци ен ти в ос т ри те от де ле ния на 
многопрофилните болници за активно 
лечение, при ко и то е нали це или съ щес-
т ву ва риск от раз ви тие на психично раз-
с т ройс т во;

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

•	 па ци ен ти, ле ку ва щи се в многопрофилните 
болници за активно лечение със со ма топ-
си хи чен комор би ди тет;

•	 па ци ен ти, ле ку ва щи се в многопрофилните 
болници за активно лечение по по вод те-
лес ни разстройс т ва при чи не ни от ал ко хол 
и психоактивни вещества;

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

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

Консултативната и лиезон психиатрична 
структура има за цел да по ви ши раз поз на ва е мост-
та, иден ти фи ка ци я та и ран но то ле че ние на ув ре-
де но то пси хич но здра ве и пси хич ни раз с т ройс т ва 
с ог лед: 

•	 да на ма ли бо лес т ност та и смър т ност та 
свър за ни с пси хо со ма тич ния ко мор би ди-
тет;

•	 да на ма ли про дъл жи тел ност та на бол нич-
ния прес той свър зан с пси хо со ма тич ния 
ко мор би ди тет;

•	 да на ма ли рис ка от ув ре да на па ци ен ти-
те чрез адек ват на оцен ка и уп рав ле ние на 
рис ко во то поведе ние;

•	 да на ма ли об ща та це на на ме ди цин с ки те 
гри жи пос ред с т вом на ма ля ва не на вре ме-
то за ле че ние в бол ни ца та, свеж да не до 
ми ни мум на из с лед ва ни я та и из пол з ва не-
то на спе ци а ли зи ра ни медицинс ки про це-
ду ри;

•	 да оси гу ри пре дос та вя не на гри жи по най-
не ог ра ни ча ва щия на чин.

КЛП струк ту ра

КЛП струк ту ра та е дис к ре тен, спе ци а ли-
зи ран, ин тег ри ран екип, със то ящ се от раз лич ни 

здрав ни про фе си о на лис ти, под един но ръ ко вод с т-
во и уп рав ле ние, включ ващ 2:

•	 чле но ве на еки па, чи я то ос нов на от го вор-
ност е ра бо та та в то зи екип;

•	 при до би ти уме ния да се пре дос та вят 
адек ват ни и пъл ни по обем гри жи и ин-
тер вен ции;

•	 здра ви връз ки с дру ги спе ци а ли зи ра ни 
пси хи ат рич ни служ би и поз на ния за мес т-
ни те здрав ни ресур си;

•	 яс ни от го вор нос ти към мес т но то на се-
ле ние и мре жата на общопрактикуващи 
лекари;

•	 сис те ма от ме ди цин с ка до ку мен та ция с 
яс но из г ра де ни пра ви ла за по пъл ва не;

•	 яс но раз пи са ни пра ви ла за кон такт с ос та-
на ли те ме ди цин с ки спе ци а лис ти.

Ос нов ни ха рак те рис ти ки 7:

•	 въз мож ност да се ра бо ти съв мес т но с ос-
та на ли те ме ди цин с ки еки пи под ус та но ве-
но об що ръковод с т во, да се осъ щес т вя ват 
дис ку сии, да се съ би ра ин фор ма ци я та за 
па ци ен та в един пункт и да се об с луж ват 
бол нич ни те па ци ен ти;

•	 осъ щес т вя ва не на ком п лек с но ди аг нос-
ти ци ра не и фор му ли ров ка на слу ча и те, 
включ ва щи оцен ка на рис ка и при ла га не 
на ве ри фи ци ра ни съв ре мен ни ин с т ру мен-
ти за та зи цел;

•	 въз мож нос ти за ефек ти вен те ра пев ти чен 
кон такт в за щи те но по ме ще ние;

•	 осъ щес т вя ва не на ком п лекс от ин тер вен-
ции включ ва щи те ра пев тич но ин тер вю, 
крат кот рай на пси хо те ра пия, пси хо фар-
мако те ра пия;

•	 ефек ти вен ли е зон / връзка с ос та-
на ли те ме ди цин с ки спе ци а лис ти, 
общопрактикуващи лекари, спе ци а ли-
зи ра на психиатрич на мре жа, со ци ал ни 
служ би, с ог лед по-бър зо раз поз на ва не на 
пробле ми свър за ни с пси хич но то здра ве;

•	 спо соб ност за оцен ка на те лес но то здра ве 
и про веж да не на съ от вет ни кон сул та ции;

•	 осъ щес т вя ва не на су пер ви зия и ли е зон 
из вън от де ле ни я та на бол ни ца та с ог лед 
съз да ва не на усло вия за пос ле до ва тел ност 
в те ра пи я та и на ма ля ва не на ре хос пи та ли-
за ци и те;

•	 осъ щес т вя ва не на хо лис ти чен, кул ту ро во 
и ре ли ги оз но от го во рен под ход към нуж-
ди те на пациен ти те.
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Стан дар ти 

Изис к ва ни я та, из б ро е ни по-до лу пред с-
тав ля ват ус ло ви я та на Крал с кия Ко леж на Пси хи-
ат ри те за ак ре ди ти ра не на ед на Консултативна и 
лиезон психиатрична структура. 

Пред с та ве ни са ми ни мал ни те изис к ва-
ния към Консултативната и лиезон психиатрична 
структура за мно гоп ро фил на бол ни ца за ак тив но 
лечение с 650 лег ла и пъл но ра бот но вре ме 4.

	оп ти ма лен със тав на Консултативната и 
лиезон психиатрична структура – еки-
па: 

1. пси хи а тър - кон сул тант;
2. стар ша медицинска сес т ра;
3. три ме ди цин с ки сес т ри;
4. кли ни чен пси хо лог.

В за ви си мост от кли нич на та и де мог раф-
с ка ха рак те рис ти ка на па ци ен ти те е въз мож но 
допълнител но наз на ча ва не на пси хи а тър- кон сул-
тант при на ли чие на мно го па ци ен ти в нап ред на ла 
възраст и ком п лек с на кли нич на фе но ме но ло гия. 

	по ка за те ли за из хо да от дей ност та

1. по доб ре на удов лет во ре ност у 
па ци ен ти те на бол ни ца та;

2. по доб рен дос тъп до пси хич но-
здрав ни гри жи за па ци ен ти с 
ком п лек с на симптоматика;

3. ре ду ци ра не на вре ме то за ча-
ка не на па ци ен ти с пси хич ни 
проб ле ми в спеш но зве но;

4. ре ду ци ра не на хос пи та ли за ци-
и те, ре хос пи та ли за ци и те и бол-
нич ния прес той;

5. ре ду ци ра не на из пол з ва е мост та 
на бол нич ни лег ла за па ци ен ти 
с де мен ция;

6. ре ду ци ран риск от стра нич ни 
съ би тия /се бе ув ре да и дру ги/;

7. уве ли че ни зна ния и уме ния за 
раз поз на ва не на пси хич ния ко-
мор би ди тет у ос та на ли те ме ди-
цин с ки спе ци а лис ти;

8. по доб рен ком п ла янс в ра бо та та 
с ор га ни те на ре да, съд и про-
ку ра ту ра.

Акредитация

При мер на ак ре ди та ци он на оцен-
ка на Консултативната и лиезон психиатрична 
структура въз осно ва на  гор ни те стан дар ти в 
Birmingham’s City Hospital, кой то по същ ност та 
си е мно гоп ро фил на болни ца за ак тив но ле че ние с 
600 лег ла, нап ра ве на от ко ми сия на London School 
of Economics:8.

•	 консултативната и лиезон психиатрична 
структура  е на пъл но ин тег ри ра на в струк-
ту ра та и функ ци и те на ос т ра та бол ни ца;

•	 тя по каз ва дра ма тич но на ма ля ва не на из-
пол з ва е мост та на бол нич ни те лег ла в со-
ма тич ни те отделе ние от па ци ен ти с пси-
хо со ма ти чен ко мор би ди тет;

•	 струк ту ра та пред ла га кон сул та тив на и 
ли е зон пси хи ат рич на по мощ в спеш но 
от де ле ние, отделени я та по вът реш ни и 
нев ро ло гич ни за бо ля ва ния, акушерство и 
гинекология, хи рур гия. 

Кон сул та ци и те в спешно от де ле ние се из-
вър ш ват в рам ки те на 1 час, а те зи в ос та-
на ли те отделения – в рам ки те на 24 ча са;

•	 консултативната и лиезон психиатрична 
структура е осъ щес т ви ма на це на от 1 000 
000 ли ри;

•	 на ма ля ва не то на хос пи та ли за ци и те е до-
ве ло до ре дук ция на из пол з ва ни те лег ла с 
44 лег ла на ден, спес тя вай ки на бю д же та 
на бол ни ца та 3,55 ми ли о на ли ри за ед на 
го ди на;

•	 на ма ля ва не то на при е ма в дру ги ин с ти ту-
ции след из пис ва не от бол ни ца та с 50% 
е спес ти ло на мес т ния бю д жет 3 000 000 
ли ри;

•	 въз в ръ ща е мост та на раз хо ди те е в съ от но-
ше ние 1 към 4;

•	 пот вър ж да ва се доб ра та об рат на връз ка с 
па ци ен та в след с т вие на хо лис тич ния под-
ход;

•	 пот вър ж да ва се по пу ляр ност та на еки па и 
из г ра де но то до ве рие в ле че ние на па ци ен-
ти с психично-здрав ни проб ле ми  и аг ре-
сив но по ве де ние;

•	 от глед на точ ка на ефи кас ност та вре ме то 
за осъ щес т вя ва не на кон сул та ция в спеш-
но от де ле ние е ре ду ци ра но с 70%;

•	 умес т но е струк ту ра та да се раз ши ри и да 
за поч не да об с луж ва 5 об щи бол ни ци в 
Бир мин гам с 3600 бол нич ни лег ла.

Заключение
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Живеем във време, в което повечето 
медицински професионалисти и философи на 
науката осъзнават, че дуалистичната парадигма 
в медицината – разделянето на душа и тяло, е 
приключила своята мисия. На много места по 
света това се разбира и от онези, които имат 
смелостта да осъществяват здравна политика, 
базирана на биопсихосоциален / холистичен 
подход. Никой днес не оспорва твърдението на 
Вирхов, че „... политиката не е нищо друго освен 
медицина в най-голям мащаб…”

Поради тази причина през 1975 година 
немският Бундестаг инициира програма за нов 
модел на психиатрия, в която можем да прочетем: 
„…не об хо ди мо е по-на та тъш но раз ви тие на 
психотерапевтична та пър вич на пре вен ция, как-
то и на пси хо со ци ал на та ра бо та в об ласт та на 
соматич на та ме ди ци на...” Тук се включ ва об г-
риж ва не на хос пи та ли зи ра ни те де ца и под рас т ва-
щи, жертви на ка тас т ро фи, ин ва ли ди и хро нич но 
бол ни. 

Пси хич ни те проб ле ми са по ви ше ни при 
ди а лиз но бол ни, при па ци ен ти със сър деч ни 
пейсмейкъри, в тран с п лан та ци он на та хи рур гия, 
как то и в от де ле ни я та по из га ря ния. Нап ред на ла-
та техно ло ги за ция на ме ди ци на та во ди чес то до 
имо би ли зи ра не и изо ли ра не на па ци ен ти те, ко е то 
ги поставя в си ту а ции на те жък стрес, пре диз вик-
ващ не по до зи ра ни и за са ми те тях пси хич ни ре ак-
ции и разс т ройс т ва. 

То ва пра ви пър вич на та пре вен ция за дъл-
жи тел на, ко я то най-доб ре мо же да се осъ щес т-
вя ва от пси хи ат рич ни или пси хо со ма тич ни от де-
ле ния към об ща та бол ни ца...” [5,стр.392]...

”Пси хи ат рич но то от де ле ние в об ща та 
бол ни ца га ран ти ра на па ци ен та об г риж ва не на 
соматичните проб ле ми пос ред с т вом кон сул та ции 
с ос та на ли те ме ди цин с ки спе ци а лис ти, а ед нов-
ре мен но с то ва на со ма тич но бол ни те ви сок стан-
дарт на пси хи ат рич но об с луж ва не...” [6, стр.17].  

Пос ред с т вом мес то на хож де ние, ба зи-
ра но в об щ ност та и те ри то ри ал но ин тег ри ра-
не в соматичната бол ни ца, пра гът на дос тъп за 
па ци ен та е зна чи тел но по-ни сък от кол ко то в 
специализирана пси хи ат рич на бол ни ца. 

По то зи на чин се съз да ват по-доб ри пред-
пос тав ки за кри зис ни ин тер вен ции, обслуж ва не 
на обос т ре ни слу чаи на пси хич но бол ни, тях но то 
со ма тич но об г риж ва не, как то и пси хи ат рич но об-
г риж ва не на па ци ен ти в со ма тич ни те от де ле ния. 

То ва е от го ля мо зна че ние, тъй ка то мно го 
па ци ен ти със су и цид ни опи ти, ал ко хол на и дру га 
зави си мост, как то и мно го въз рас т ни хо ра с пси-
хич ни раз с т ройс т ва се ле ку ват в со ма тич ни те от-
де ле ния на об ща та бол ни ца. 

При по ни жен праг на дос тъп до кли нич на-
та пси хи ат рия се уве ли ча ва броя на при е ми те, за-
що то се ле ку ват и пси хич но бол ни, мно го от ко и то 
при уве ли чен праг на дос тъп от каз ват ле че ние или 
се обслуж ват в дру ги со ма тич ни от де ле ния са мо 
по про фи ла на от де ле ни е то. 

Сни же ният праг на дос тъп да ва въз мож-
ност за ран но ле че ние на пси хич ни те раз с т ройс-
т ва и ранно из пис ва не, пре ди нас тъп ва не на ув-
ре ди те поради хро ни фи ци ра не на су бек тив но то 
стра да ние...” [5,стр .280-81].

Това вероятно се е знаело още през 1865 
година от Wilhelm Griesinger, който като директор 
на болницата „Charite“ в Берлин, в писмо до 
министъра на финансите на Германия, прави 
предложение за разкриване на „психиатрично 
отделение за кратък престой“ – описание 
използвано и днес в Българския Медицински 
стандарт по психиатрия –в тази по същество 
многопрофилна болница 3.

Делят ни едва 150  години.

*  текстът е писан преди публичното 
обявяване на Проект за психична 
реформа 2017 - 2021 от екипа на 
НЦОЗА.

** дискриминиране на психиатрията 
посредством изключването й от 
Клинични пътеки е фактическото 
състояние на нещата. Друг е 
въпросът: Клинични пътеки или 
ДСГ в психиатрията?
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Модели	на	поведение	при	зависимост	от	хазарт
Деян Хрусафов, Иван Александров, Христо Кожухаров
Медицински университет „ Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна 

 Представен е кратък преглед на абнормното поведение при зависимост, подкрепен с контент-анализ и 
илюстриран с клиничен случай на поведение при типична хазартна зависимост.

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(2):176-179. 
Ключови думи: зависимост от хазарт, стереотипни реакции.

Behavioral	models	in	gambling	disorder
Deian Hrusafov, Ivan Alexandrov, Hristo Kojuharov
Medical University “Prof Paraskev Stoyanov” – Varna 

A brief overview of abnormal behavior in pathological gambling is presented, supported by content-analysis and 
illustration by clinical case of behavior in typical pathological gambling.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(2):176-179. 
Key words: gambling disorder, stereotype reactions.

Проблемите, свързани със зависимостите 
са били и ще продължават да бъдат в центъра 
на интересите на множество изследователи 
и специалисти от практиката. В областта на 
психопатологията зависимостта се дефинира като 
повтаряща се във времето употреба на вещества 
или дейности, доставящи удоволствие, при 
лишаването от които настъпва „синдром на отмяна”, 
характеризиращ се с поява на неудоволствени 
психологични и / или телесни симптоми 2.

Тук разглеждаме конкретен тип зависимост 
– хазартната. За тази проблематика има по-малко 
изследвания и клинични наблюдения в сравнение 
със зависимостта от наркотици или алкохол. 
Прегледът на научната литература по въпроса обаче 
очертава тенденция към засилване на интереса през 
последните години – както от страна на психолози, 
така и от психиатри – към по-прецизното проучване 
на механизмите, свързани с точно този тип 
зависимост.
 Патологичното влечение към хазарт, 
най общо, се характеризира с чести, повтарящи 
се епизоди на хазартна игра, които доминират в 
съзнанието на личността, трудно се контролират 
и накърняват семейни, материални и социални 
интереси 3. Такива хора имат влошено личностно и 
социално функциониране, случва се да нарушават 
законите, загубват работа, имат проблеми в 
семействата си. 
 Актуалността на избраната тема е 
продиктувана и от засилената потребност на 
специалистите в практиката за по-разширено 
и подробно разглеждане и на стереотипните 

поведенчески реакции свързани със зависимостта 
от хазарт.

Проведеното изследване включва 20 
пациенти, преминали на лечение през периода 2009 
– 2011 г. от град Варна, и се състои в проучване на 
написани собственоръчно от тях мнения и мисли, 
свързани със зависимостта им от хазарт.

Методът който е използван за обработка на 
резултатите е контент	анализ.

Контент анализът е метод за емпирично 
проучване на съдържанието на текст или реч. При 
него се отчита честотата на определени речеви 
единици или смислови категории и на тази основа 
се правят изводи на стоящите зад тях психични 
състояния 1.

В основата на контент-анализа като метод 
стои понятието комуникация, тъй като чрез него 
се изследват самият комуникативен процес и 
продуктите му.

Най-често се смята, че честотата на 
появяване на даден индикатор в текста е мярка 
за неговата значимост. В такъв случай се измерва 
честотата. Не винаги обаче измерването по 
даден принцип е безспорно. При изследване на 
ценностите или нагласите по даден проблем тази 
презумпция не е задоволителна, тъй като честотата  
на поява на дадена дума не показва коректно 
какво е отношението ни към обекта на изследване. 
Именно затова настоящото изследване няма 
претенции към такъв тип анализи, а се ограничава 
до идентифициране на типичното в поведението на 
хазартно зависимите. 
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Контент-анализът е изследователски метод 
с много положителни страни – елиминиране на 
ефекта от присъствие на наблюдателя, много 
удобни условия за верификация, възможност 
за повторение на изследването, възможност за 
контрол от независим изследовател, възможност за 
изследване в исторически план.

В настоящото изследване се използва 
контент-анализ за разкриване на стереотипното 
поведение свързано със зависимостта от хазарт. За	
повтарящи	се	реакции	приемаме	тези,	които	се	
заявяват	от	поне	две	трети	от	респондентите.

Емпирични показатели на анализа са: 
темата, видът на информацията (събитийна 
и коментарна), модалността на изказването 
(директивност), критичността на информацията 
и значението (денотативно и конотативно). 
Впоследствие се потърсиха и някои корелации 
с дихотомно скалираните променливи – пол и 
семейно положение.

Резултатите са представени в своята 
логическа свързаност по доминираща тематика и 
след стилистическа обработка. 

Бяха идентифицирани няколко доминиращи 
тематики присъстващи при всички изследвани. Те 
са свързани с механизма на залагане, развитието на 
зависимостта и емоциите на зависимите.

Повтарящите се думи, които присъстват 
при всички изследвани са представени с удебелен 
шрифт.

•	Повтарящи се думи и тематики свързани с 
„механизма	на	играта”:

Зависимият винаги влиза в казиното с 
намерение да разиграе малка сума пари, 
такава каквато той може спокойно да 
си позволи в момента. Впоследствие той 
постепенно повишава залога. 
Основната разлика между играта в 
казино и играта в спортния тотализатор 
е, че играчът в казино веднага разбира 
резултата от играта и веднага може да 
направи следващия залог. Играчът не си 
тръгва дори и да спечели, а продължава 
да залага. Ако се случи че хората вътре 
са улисани в играта, не съществува ден и 
нощ (за това помага и алкохолът). Това се 
случва винаги, ако няма някаква печалба 
и още има пари, които потенциално да 
остави в казиното. Като свърши всичките 
си пари, играчът се опитва да заложи  
мобилния си телефон и други ценности.  
При абсолютно неизгодни условия.

В тази тематика най-много се повтарят 
думите и изразите – намерение да разиграя малка 

сума пари  (23 пъти), печалба (15 пъти), загуба – (45 
пъти), залагане на ценности (28 пъти). 

•	 Повтарящи се думи и тематики свързани с 
развитието	на	зависимостта.

 
Зависимостта се развива по различен 
начин с времето. Най-често се развива 
в продължение на 10 - 15 години. В 
началото зависимият влиза за кратко в 
казиното и залага толкова, колкото може 
да си позволи. Все още има контрол върху 
действията си. Но постепенно нещата 
се влошават. Понякога играчът случайно 
прави голям залог и спечелва голяма за 
неговите представи в момента сума. Или 
пък гледа други играчи, които в момента 
играят на максимален залог и печелят. 
Той постепенно започва да прави все по-
големи и по-големи залози, но в много редки 
случаи спечелва голяма сума. Все още не 
е развил зависимостта си до последната 
степен и си тръгва със сумата. Но той е 
неспокоен. Печалбата му „пари” в джоба. 
Той иска да продължи да печели. При 
възможност най-бързо – още на следващия 
ден той отива и играе пак. Постепенно 
развива болестта до неспособност да 
контролира залаганията.

 За тази тематика с най-голямо присъствие в 
текстовете са думите – контрол (38 пъти), неспокоен 
(35 пъти), нещата се влошават (16 пъти), печалба 
(33 пъти).

•	Повтарящи се думи и тематики свързани с 
„емоциите	на	зависимия”.

Емоциите на играча до голяма степен 
зависят от резултата на играта и също 
така от реакциите на околните.
Той има сериозни неприятности с 
близките си. Той е склонен в определени 
моменти и на самоубийство. В общия 
случай той е много депресиран след голяма 
загуба. Дори ако играчът е компенсирал 
частично общата изгубена сума, той е 
много депресиран и подтиснат, защото 
близките му го осъждат изключително 
строго.
Играчът по някакъв начин е успял да 
прикрие ходенето си в казиното. Също 
така, има по случайност голяма сума 
пари в себе си, за която близките му не 
знаят. Той отново изгубва всичко. Пак е 
подтиснат, но не чак толкова, въпреки 
че е загубил голяма сума пари. Научил се е 
лицето му да е абсолютно безизразно и да 



Българско списание за психиатрия. 2017: 2(2)

178

не издава емоциите му.
Играчът успява пак да прикрие 
пребиваването си в казиното, но този път 
набързо спечелва голяма сума. И в този 
случай прикрива емоциите си от близките.

 
Тук основно се повтарят думите (изразите) 

– неприятности с близките (22 пъти), прикриване 
(40 пъти), депресиран (34 пъти), загуба (45 пъти), 
подтиснат (33 пъти). 

Изследваните се обединяват и върху други 
три твърдения: че зависимостта от хазарт може да 
се развие от „всякакви хора”, че зависимите хора не 
се приемат от обществото, и че медикаментозното 
лечение не носи резултат.
 Не се откриват различия на описаните по-
горе реакции по отношение на пола на изследваните 
и тяхното семейното положение. Тези данни 
показват сравнителната еднаквост в реакциите 
и при мъжете и при жените, при семейните и 
несемейните. Явно факторът семейство (семейни 
норми, семейна подкрепа, отговорност) трудно може 
да играе възпиращ ефект върху компулсивността на 
зависимото поведение. Сравнително еднакво това 
важи за мъжете и жените.
 Все пак в клиничния ни опит не липсват 
случаи, когато отговорен член от семейството 
приема сериозно проблема със зависимия и 
оказва съществена помощ за преодоляването на 
зависимостта.

 Следва представянето на зависим от 
хазарт, което е показателно за обхванатите случаи. 
Написаното не е редактирано – нито по смисъл, 
нито по съдържание.

„Във Варна живееха Ф и съпругата му Л. 
Съпрузите се разбираха много добре. Бяха като 
сиамските близнаци. Но Ф беше комарджия. Той 
се стремеше да го прикрива, но не успяваше. Л 
знаеше, защото имаше случаи на загуба на големи 
суми и съпрузите имаха неприятности по този 
въпрос. След такова изпълнение Ф беше много 
подтиснат и се извиняваше на жена си, а тя също 
го изживяваше тежко. Ф често беше търсил 
помощ от психиатър. Обикновено след огромна 
загуба той влизаше за известно време на лечение в 
психиатрична клиника. Там му даваха много силни 
медикаменти, но така и не го излекуваха. Когато 
изиграеше голяма сума, но можеше да скрие това 
от жена си, той не беше чак толкова подтиснат и 
не търсеше психиатър.
 Това се случи през пролетта. Ф и Л трябваше 
да ходят в София за една медицинска операция на 
Л. Операцията не беше тежка и предполагаше 
възстановяване до 24 часа. Ф имаше по банкова 
сметка 1500 лева, които бяха предвидени за 
операцията и за още неща. Ф получаваше 700 лева 

месечна заплата на държавната си работа. Наеха 
сравнително евтина квартира в непосредствена 
близост до болницата. За два дни подготвиха 
жената за операцията. Л много се страхуваше 
и беше притеснена от предстоящото, въпреки 
че операцията беше лека. Отидоха сутринта в 
болницата. Л влезе в операционната. Ф очакваше 
да свърши бързо, но се забавиха с операцията час 
и половина. Незначителен проблем с анестезията. 
Но Ф не знаеше това и се притесняваше. Той 
постоянно обикаляше коридора в болницата 
докато чакаше. Той общо взето беше грижовен 
съпруг, като се изключат тези състояния, в които 
изпадаше когато влезеше в казино. Докторът 
излезе от операционната и каза на Ф, че всичко 
е наред и след два часа Л ще дойде в стаята. 
Той се успокои и си отиде. След това дойде в 
болницата и стоя до вечерта при жена си. Беше 
планирано да остане и през нощта, но трябваше 
да отиде в квартирата да си изпие лекарствата 
за кръвното налягане. Той беше хипертоник. В 
квартирата изпи един аперитив и вечеря. Тогава 
говориха с Л и тя му каза че може да остане в 
квартирата да спи. Ф това и чакаше. Той имаше 
200 лева скрити пари и реши да отиде до близкото 
казино. Той беше твърдо решен да изиграе най-
много тези 200 лева, но не стана така. Започна 
играта. Той първоначално правеше минимални и 
малко по-големи единични залози. Случи се така, 
че той сравнително бързо спечели 500 лева. Това 
беше голяма сума и той се превъзбуди и увеличи 
залозите. Беше вече изпил две водки в казиното. Той 
по принцип беше непушач, но като влезеше в казино 
пушеше. И сега пушеше. Л му звъня на мобилния, 
но той не го вдигаше. Беше си измислил обяснение 
за невдигането на телефона през нощта. Уж е 
спял дълбоко. А на сутринта щеше да го вдигне. Л 
продължи да звъни през два часа през цялата нощ. 
Ф продължаваше да пие водка и да играе. Около 
2 часа през нощта 700 лева свършиха. Той имаше 
още 150 лева известни пари. Продължи да залага 
от тях. Свършиха и те. Бързо свършиха. Залогът 
беше голям. Л беше дала на съхранение при Ф два 
златни накита, за да не е в болницата с тях. Един 
ланец и елин пръстен, който й беше подарен от 
Ф като венчален пръстен. Ф отиде до близката 
денонощна заложна къща и заложи ланеца за 220 
лева. Изигра ги. Заложи и пръстена за 70 лева. 
Изигра и тях. Започна да се моли на крупиетата 
да му заредят на кредит 10 лева. Абсолютно 
безсмислено. Беше станало 6 часа сутринта. 
Отиде до заложната къща. Извади СИМ картата 
от телефона си и започна да се моли да го заложи 
заедно с една флашка. Неуспешно. Потърси и 
други заложни къщи. От тогава не сложи СИМ 
картата на телефона си. Сети се за дамската 
чанта на жена си в квартирата. Прибяга бързо и 
донесе от там 60 лева. Бързо свършиха. Върна се 
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и взе и монетите. Вече не му остана друго освен 
да почака да отворят банките и да изтегли пари 
от сметката си. Върна се в квартирата. Гледа 
телевизия и пи още водка. Водка беше купил. 
Имаше. В осем и половина изтегли 500 лева и 
отиде да си откупи златните накити. Върна се в 
казиното и разярен изигра остатъка от парите на 
максимален залог. Зависи от конкретната игра, но 
максималният залог беше на едната игра 4 лева 
на едно завъртане, а на другата 20 лева на едно 
завъртане. Той игра и на двете като ги редуваше. 
Отиде пак до банката и изтегли 200 лева. На 
максимален залог свършиха за няколко минути. 
Пак отиде и изтегли нови 200 лева. Останаха 600 
в сметката. Продължи да играе на 20 лева залог. 
Малко му провървя. В един момент на прочитане 
прочете 900 лева в джоба си. Кратко колебание. 
Все пак до момента загубата не беше голяма. 150 
те, още 60 от чантата и разбира се скритите 
200. Продължи с максималния залог. Свършиха и 
тези пари, макар и по-бавно. Изтегли още 200 лева. 
Те пък свършиха буквално за минути. Вече беше 
станало след обяд, но Ф не знаеше това. Отиде и 
изтегли последните 400 лева вече твърдо решен да 
изиграе най-много 200 от тях като остави поне 
200 за път. Но както е ясно какво става в такива 
случаи едва ли щеше да си тръгне с последните 
200 лева и да отиде при жена си. Продължи 
играта. На няколко пъти 400 лева ставаха 800 и 
падаха до 250. В един момент той имаше 300 лева 
в джоба си и 50 в апарата. Конкретната игра 
представляваше първоначално завъртане със залог 
10 лева и последващо допълване след селекцията на 
картите пак на стойност 10 лева. Завъртя първия 
път, избра карти и натисна пак. О чудо. Появи 
се на екрана комбинация струваща 2000 лева. Ф 
гледаше екрана като омагьосан. „Край на мача” 
каза си той. Другото, за което се сети в момента 
беше; „това е Пирова победа“. И Пирова си беше. 
Неприятностите тепърва предстояха. Без да 
докосва повече машината, за да не стане грешка, 
той викна крупието и изтегли парите. След време 
се упрекваше, че не е отишъл до банката да внесе 
изтеглените от там пари. По този начин той 
щеше да прикрие факта, че въобще ги е теглил. 
Но тогава той беше толкова афектиран, че не се 
досети да направи тази маневра. Той излезе от 

казиното, постави си СИМ карта на телефона и се 
обади на жена си. Последваха обичайните събития. 
След това още една нощувка в квартирата и на 
следващия ден едно тягостно пътуване от София 
до Варна.”

	 Изводи

 Представените резултати могат да откроят 
няколко основни извода:
 Първият е свързан с проблема с 
невъзможността за овладяване на ситуативната 
тревожност. Основен момент тук е неяснотата 
на ситуационните параметри за личността, и от 
там загубата на контрол над случващото се. Тези 
моменти остават неясни и неосъзнати за хазартно 
зависимите. Характерното е, че печалбата не води 
до намаляване на тревожността, а напротив – 
зависимият става неспокоен. Оказва се, че хазартът 
е зависимост, която не успокоява, а напротив води 
до допълнително напрежение и желание за нова 
игра (т.н. „порочен кръг”).
 Вторият извод е свързан с проблема с 
липсата на контрол върху импулсите. Причините за 
това могат да бъдат много, но тук, като хипотетичен 
много сериозен предиктор, може да се очертае 
личността (определени личностни предиспозиции). 
Това разбира се е хипотеза, валидна само за 
пациенти без коморбидност с други психични 
разстройства. 
 Третият извод е свързан с нарушеното 
социално и семейно функциониране. Оказва се, че 
семейството трудно може  да се използва като форма 
на подкрепа за прекратяване (или ограничаване) 
на зависимостта. Търсенето на такава (отговорна) 
подкрепа обаче, не бива да се пренебрегва. Тя 
може успешно да се използва, но за да е ефективна, 
желателно е консултиране с терапевт. 
 Четвъртият извод се свързва с чувството за 
изолация и вина. Това са характерни преживявания, 
свързани с депресивната симптоматика. Тя се 
появява тогава, когато загубата е голяма (често 
и при всякакъв вид загуба). В този ред на мисли, 
съчетанието на обективни дадености (материална 
загуба, задлъжняване и т.н) и субективни депресивни 
преживявания, могат да доведат до мисли и 
действия тласкащи човек към самоубийство.
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Психиатричното	сестринство	в	държавните	психиатрични	
болници	като	фактор	за	Синдром	на	изпепеляване
Светлана Нацова

 Представени са организационно-административни неудачи, допринасяши за поява и развитие на 
синдрома на изпепеляване сред медицинските сестри, работещи в държавните психиатрични болници. 
Изброени са факторите, свързани с увеличен риск от поява на бърнаут-феномени сред психиатричните 
медицински сестри, работещи в държавните психиатрични болници. Призовава се към мерки, насочени към 
подобряване условията за професионално реализиране и превенция на риска от проявите на изпепеляване 
при психиатричните сестри.

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(2):180-183. 
Ключови думи: психиатрични сестри, психиатрични болници, синдром на изпепеляване, рискови 

фактори. 

Psychiatric nursing in state psychiatric hospitals as a factor for 
burnout	syndrome
Svetlana Natsova

 An overview is proposed of organizational and administrative deficits contributing for the onset and growth 
of burnout syndrome among medical nurses working in the state psychiatric hospitals. A list of factors associated with 
increased risk for burnout-phenomena is provided. An appeal for measures is made for improvement of conditions 
of work for better professional realization and prevention of risk for burnout phenomena among psychiatric nurses.      

  Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(2):180-183. 
Key words: psychiatric nurses, psychiatric hospitals, burnout syndrome, risk factors. 

За първи път „бърнаут синдром” (burnout 
syndrome) е описан в 1974 г. от американския 
психолог Херберт Фрайденберг, но в научната 
литература синдромът не е еднозначно дефиниран. 
Отредено му е място в ICD-10 / МКБ 10 
(Международна статистическа класификация на 
болести и свързаните с тях здравни проблеми), 
за да опише състояние на душевно изтощение 
и вътрешна празнота, породено от физическо и 
психическо натоварване.

Christina Maslach дефинира „бърнаут“ 
като синдром, включващ емоционално 
изтощение, дехуманизация и чувство на 
намалена работоспособност. Засегнатите от 
съзнателни и ангажирани личности се превръщат 
в раздразнителни, „прегорели“ хора с цинично 
поведение към околните. Това състояние е 
несъзнателен процес, който води до загуба на сили 
и желание за работа (Витанова и съавт., 2014 1) . 

В своята концепция за бърнаут – 
синдрома С. Cherniss отразява не само стреса, 

който се появява при определени условия на 
работа, но отчита и влиянието на историческите, 
социалните и културните условия. Дефиницията 
на това патологично състояние според него е 
трансакционална, защото е насочена към 
интеракцията индивид – околна среда и обхваща 
три преминаващи един в друг стадия – работен 
стрес, реакция на стреса, бърнаут (Cherniss, C. , 
1980a 7; Cherniss, C., 1980b 8).

Все още липсва единна и общоприета и 
добре операционализирана дефиниция – донякъде 
заради появата на много псевдонаучни публикации, 
които драматизират явлението, но не допринасят за 
научното му изясняване (Витанова и съавт., 2014 1). 

Понятието „бърнаут” твърде много излезе 
от форумите на научните дискусии и твърде бързо 
нахлу в медийното пространство и делничния език 
на улицата, с което неговото съдържание привидно 
девалвира. Все по-често определението „прегаряне” 
се използва за ситуации със съвсем разнообразно 
съдържание, несъответни на съдържанието на този 
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строго научен термин. 
Но тази фриволна практика изобщо не 

намалява сериозността и вредността на явлението 
„бърнаут”, не отменя неговите вредни и нерядко – 
инвалидизиращи последици, не редуцира неговата 
честота, не отменя неговото неблагоприятно 
влияние върху качеството на психиатричната 
работа, вероятността от поява не все повече 
„новозаболели”, и изобщо не ни освобождава от 
задължението да проучим неговото естество и да 
предотвратим появата му.

 Ето какво пише за този феномен Едвард 
Лебикян (Лебикян Е, 2012 2): 

„... Понятието „ бърнаут синдром” 
в психологията означава изгаряне, прегряване 
и изпепеляване. Този синдром е характерен с 
повишено чувство на интелектуално, емоционално 
и физиологично изтощение. Разглежда се като 
професионален феномен и девиация, влияещ върху 
всички аспекти на личността. Може да се прояви 
със суицидни настроения, инсулт, инфаркт, язвена 
болест, стерилитет и др. 

Напоследък обхваща все по-широк кръг 
професии – здравни работници, учители, научни 
работници, полицаи, журналисти и др. 

По данни на проучване на Националното 
сдружение на общопрактикуващите лекари 70% 
от лекарите в България страдат от този синдром. 

Здравните работници са подложени 
на непрекъснат стрес поради спецификата на 
работата си, нерегламентираното работно 
време, широкия социален контакт с хора от 
различна възраст, с различна социална и културна 
среда. 

Множеството стресиращи фактори 
неизменно се отразяват не само в професионален, 
но и личностен план. Развитието на „бърнут 
сидром” е пропорционален на несъоветствието 
между личност и професия. 

Най-често това несъответствие се 
дължи на реалните възможности на работещия и 
изискванията на работното място. 

Понякога вложените усилия и старания 
в работата си остават недооценени от прекия 
ръководител. 

Отсъствието на позитивни 
взаимоотношения, справедливост и етични 
принципи в работния екип може да изиграе 
отключващ момент за развитието на синдрома... 
„ 

„... Проблемът „бърнаут” се поражда 
от най-добри намерения, когато човек работи 
усилено. Много често това става причина за 
напускане на работата и професията. 

За обслужваните (болни, ученици, 

студенти и др.) това поведение може да е полезно, 
защото те получават максимума от тях, но за 
самия обслужващ с „бърнаут синдром” това 
е неприемливо. Практически те са полезни за 
околните, но увреждат себе си... „ 

Особено застрашени от възникване на 
burnout syndrome са медицинските психиатрични 
сестри, а сред тях и тези, работещи в психиатрични 
стационари и психиатричните болници. 
Публикациите в тази насока са убедителни. 

Още Dolan, 1987 9 определя сестринската 
професия като високостресова и предупреждава за 
изразен риск от поява на burnout syndrome в пряка 
зависимост от качествата на работното място и 
организирането на професионалната ангажираност 
на работещите.

Carson et al., 1995 5 публикуват данни за 
стреса заради работното място като нарастващ 
проблем сред психиатричните медицински сестри, 
като на челно място сред причините за стрес на 
организационните и административни неуредици.

Според Barling, 2001 4, психиатричните 
сестри са с висок риск да развият burnout syndrome 
в трите му измерения – емоционално изчерпване, 
деперсонализация и редуцирано личностово 
справяне, като последствията от появата му нерядко 
са сериозни, а сред източниците на стрес важно 
място имат особеностите на работната среда.

Ролята на естетството на психиатричната 
професия е очевидна : Baby et al.,  2014 3 очертават 
стреса, рисковите и травматизиращи фактори за 
медицинските сестри при работа с неспокойни и 
агресивни психиатрични пациенти, както и честата 
непредвидимост на подобни ситуации, което се 
свързва с още по-силен стрес на работното място.

Kilfedder et al., 2001 10 също свързват появата 
на стрес заради естеството на работата с поява 
на burnout сред немалка част от психиатричните 
сестри, което предполага мерки по подобряване 
качествата на работната среда и повишено внимание 
към личностовите особености и потребности на 
работещите психиатрични сестри.

В проучване на удовлетвореността от 
работа при психиатричните сестри и връзката 
с нивото на стрес, по данни на Ward, Cowman, 
2007 11 , сред посочените фактори присъства и 
естеството на работната среда – работно място, 
подредба на трудово-професионалните дейности, 
взаимоотношения, специфични особености на 
работата.
 Ето защо Chana et al., 2015 6, в своя анализ 
на структуралните фактори (свързани с естеството 
на работната среда) и индивидуалните фактори 
(свързани с демографските и личностовите 
характеристики на работещите), препоръчват 
подкрепа на емоционалното благополучие на 
сестринския персонал за предотвратяване на стрес 
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и оттам – за подобряване грижите за пациентите.

С какво се характеризира обществената и 
професионалната среда в България, в контекста на 
събития и фактори, свързани с появата на burnout 
syndrome?

Повече от 20 годишно професионално 
свързване с общата медицинска практика и 
психиатричната професия в позиция на специалист 
по здравни грижи означава да се осъзнае, че:

1. Най-ниският социален рейтинг на 
специалност в областта на медицината 
принадлежи на психиатрията;

2. Най-отхвърляната медицинска специалност 
в България е психиатрията – системно и 
последователно;

3. Най-незащитаваната от собствените си 
водачи медицинска специалност в България 
е психиатрията;

4. Най-лошите условия на труд в областта 
на медицината са тези, в които работят 
психиатричните медицински сестри в 
държавните психиатрични болници;

5. Най-опасните условия по отношение 
на физическото и психическото здраве 
на медицинските сестри в България 
са условията на труд в държавните 
психиатрични болници;

6. Властващият императив за придържане 
към нисък професионален морал (и 
общочовешки) е облигатна среда за 
оцеляване на медицинската сестра в 
държавните психиатрични болници;

7. Ниското качество на грижите за пациента 
е предпочитана политика и задължително 
условие за получаване на стимули и 
мотивация на персонала;

8. Нарушаването на нормативни документи, 
свързани с приема на пациенти е по-скоро 
правило, отколкото изключение;

9. Нарушаването на нормативни актове, 

свързани с кадровата осигуреност е 
условие sine qua non за функционирането 
на държавните психиатрични болници;

10. Липсата на възможности за кариерно 
развитие и продължаваща специализация 
по психиатрично сестринство е норма в 
държавните психиатрични болници;

11. Ниското трудово възнаграждение и 
приравняването на труда на психиатричната 
сестра към неквалифициран труд 
е административен алгоритъм по 
трудовоправни взаимоотношения;

Това са само някои от основните 
етиологични фактора за синдрома на изпепеляване 
на психиатричните сестри в държавните 
психиатрични болници, към които могат да се 
добавят и други. 

В България всъщност не може да се говори 
за психиатрична сестра като отделна професия – 
под психиатрична медицинска сестра се разбира 
медицинска сестра, работеща в психиатрично 
заведение. 

В страната ни не съществуват разписани, 
регламентирани единни длъжностни изисквания за 
професионалната квалификация на медицинските 
сестри, кандидатстващи за работа в психиатричните 
служби. 

Ако една сестра е придобила допълнителна 
следдипломна квалификация по психиатрични 
грижи, (което в момента е невъзможно поради 
липсата на регламентирано обучение), това по 
никакъв начин не се отразява на служебното й 
положение, задълженията и възнагражденията. 

Допълнителната квалификация не е 
предпоставка за професионална кариера.

Всичко изброено до тук означава, че 
„съвременните“ условия, в които една психиатрична 
сестра упражнява професията си, произвеждат 
не само синдром на изпепеляване, но и в много 
случаи психическа и физическа инвалидност, както 
и задълбочаване на основен системен проблем 
в българското здравеопазване: силно изразен 
дефицит на психиатрични кадри.  
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