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Увод

За защитената среда

Editorial: On the sheltered environment 

Esscence and properties of the social environment are discussed and shelterness of all types of social 
environment is pointed out.A set of social environments is proposed: accomodational, occupational, educational, 
informational, communicational, recreational, and others, in connection with the corresponding social roles – 
attached to the basic human needs. In the context of systematic approach components of sheltered nvironment are 
presented – in the context of their specifi ty in psychiatric rehabilitation programmes.  

Bulgarian Journal of Psychiatry.Vol.2 (4):280-284.

Todor Tolev

Темата за защитената среда добива 
значимост в психиатричното дело заради масова-
та кампания по деинституционализация на психиа-
тричните пациенти (Craig, Laska, 1983 7; Lamb, 
Bachrach, 2001 23), възникнала заради очевидните 
успехи на психофармакотерапията и желанието 
за икономии, но най-вече заради описанията на 
институционализъм и солидните данни за вреда 
от дълъг престой в психиатрична болница (Wing, 
Brown, 1970 51). Макар тезата за достатъчен успех 
от деинституционализацията да е обвита със 
съмнения – защото значима част от психиатричните 
пациенти не успяват да се интегрират в общността 
(Drake, Wallach, 1979 9), а болниците въпреки 
своите дефекти все пак осигуряват добри грижи 
и защита за обитателите си (Wing, 2002 50) и биха 
могли да бъдат добър терапевтичен инструмент 
(Gralnick, 1969 15), стимулира се подем в 
извънболничната рехабилитация – като третична 
превенция (Zusman, 1975 53) и подход за редукция 
на психиатричната стигма (González-Torres et 
al., 2003 14), на базата на променена обстановка 
на намеса – от болнична към извънболнична 
среда (Elpers1 1995 11). И в тази съвокупност от 
рехабилитационни въздействия средищна роля 
за екс-пациентите има обучението в социални 
умения чрез екстрамурална трудова ангажираност, 
клубни дейности и занимания с изкуство, често 
в съчетание с настаняване в защитени жилища в 
общността (Anthony, Liberman, 1986 1; Liberman et 
al., 1995 25; Eikelmann, Reker, 1996 10).

Всички тези рехабилитационни технологии 
пряко или косвено, и в различна степен, се свеждат 
до модифициране на ролевото поведение на лицата 
с психични увреди. Което предполага повишено 
внимание към често употребявания, но мъгливо 
дефиниран концепт за социална роля (Biddle, 1986 5). 
Социалната роля не е само термин от разговорната 
реч на занимаващите се със социални науки. Тя е 

название на съвокупност от адаптивни механизми 
с вероятна биологично обусловена предистория 
– ако така изтълкуваме бляскавото прозрение
за архетипа на Carl Gustav Jung (Jung, 1981 18).
Социалната роля, като проекция на експектациите
на околните относно конкретен социален статус
(Hindin 2007, по Ritzer, 2017 42), е обобщение за
поведението на индивида, сведено до негови
интеракции и колаборации (Genilloud, Wegmann,
2000 12), и поведенческо-релационни стереотипи
(Gleave et al., 2009 13) за удовлетворяване на
базисни човешки потребности. Осигуряването на
които обяснява човешките мотивации (Maslow,
1943 30) и е предмет на оживени дискусии за съста-
ва и обхвата на тези потребности (Koltko-Rivera,
2006 22; Kenrick et al., 2010 20). Затова, заради
своята онтологична същност (Masolo et al., 200429),
социалната роля е в основата на социалните
структури (Merton, 1968 33) и на социалните
системи въобще (Parsons, 1951 40). А в контекста на
психиатричната рехабилитация социалната роля е
свързващо звено между психиатрия и социология
(Moreno, 1961 34) – още повече заради спецификата
на рехабилитираната популация, изложена на
дискриминативни въздействия по смисъла на
теорията за социално-ролева валоризация (Osburn,
1998 36; Lemay, 1999 24).

Ето защо, щом споменем за защитени 
жилища или работни места като ресоциализиращ 
способ спрямо застрашени от свръх-престой 
пациенти, следва да обърнем внимание на 
социалните роли, към които се стремим да ги 
насочим, а това е осъществимо само в условия 
на добре пригодена социална среда. Която в 
психиатричното ежедневие често бива наричана 
защитена среда.

Всъщност всяка социална среда е 
защитена среда. Защото социалната среда от една 
страна е продукт на човешката дейност, плод на 
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усилията на човешките същества и общности да 
изграждат условия за съществуване, максимално 
подходящи за тяхната видова специфика на цели 
и потребности. От друга страна, социалната среда 
е територия и „вместилище” за реализиране на 
социалните роли, а те – като основен инструмент за 
оцеляване в контекста на еволюцията и естествения 
отбор, изискват защита. Под форма на крепости и 
граници, митнически тарифи и езикови бариери, 
полиция и религия, закони и забрани, прегради 
и предупреждения, обичаи и предразсъдъци. 
Затова всяка социална среда е защитена среда, 
ала способите на защита варират съобразно 
спецификата на защитаваните обекти и човешки 
същества. В този дух е констатацията на Barnett, 
Casper 2001 2, според която човешката социална 
среда включва непосредственото физическо 
обкръжение, социалните взаимоотношения и 
културалните milieus, в които обособени групи 
от хора функционират и взаимодействат. А Kirst-
Ashman, 2008 21, допълва – социалната среда е общ 
сбор от социални и културални обстоятелства, 
събития и взаимоотношения, които заобикалят 
човешките същества. Ето защо към социалната 
среда имат отношение и социалните мрежи 
(social networks) – не само като технологическо 
явление, но и като социологическо измерение 
(Hawe et al., 200417). Както и факторът „социална 
подкрепа”(Beels et al., 1981 4), заради неговата 
ангажираност с укрепване на социалните 
структури. 

Важно е да отбележим, че социалната среда 
е под контрола и модифициращото въздействие 
на културално валидните социални норми с 
регулиращи задачи спрямо съответните социални 
роли (Sunstein, 1995 47), но тук няма възможност да 
обсъдим значимостта на тези социални норми.

Макар косвено, предметната социална 
среда получава внимание  заради ролята в 
социализацията на личността (Ritzer, 2000 41 / 201742) 
и особено – за формиране на „себевъзприемане” 
(Mead, 1934 31), благоприятна аз-концепция и 
самоуважение (Myers, 2013 35), и повлияване на 
социалната когниция (Sanderson, 2010 43). Отбелязва 
се – от позиции на антропологията (Park, 2013
38) и еволюционната психология (Palmer, 200137),
че факторите на социалната среда са ключови
за формиране на човека като разумно същество.
Обсъжда се и значението на социалната среда
като детерминиращ фактор за душевно здраве
(Manuela et al., 2016 27; Toyokawa et al., 2012 48). А
в контекста на психиатричната практика, предлага
се тясна формулировка на понятието – „защитената
среда служи за протекция и обгрижване на онези,
които не могат да сторят това сами” (Segen‘s
Medical Dictionary. 2012 45). Освен това, полагат се
грижи и за едно ново измерение на терапевтично-
рехабилитационния успех – повишеното качество

на живот на лекуваните и обслужваните (Katschnig, 
Krautgartner, 2002 19). Но същевременно, заради 
специфичните потребности на психиатричните 
пациенти – в болницата или след нея, запазва своята 
актуалност концепцията за особената „роля на 
болен” (sick role) на Talcott Parsons, която въпреки 
ограниченията спрямо волята на пациентите, 
прави лечебно-възстановителния достъп до тях 
възможен (Parsons, 1964 39; Macionis, 2017 26).

И така, за да е осъществимо 
намерението ни да преобразим и подобрим 
ролевото функциониране на лицата с психични 
разстройства след периода на активно болнично 
лечение посредством интегриране в защитена 
среда (институционална – под форма на защитени 
жилища, работилници и клубове, или домашна – 
под грижите на близките), ние следва да създадем 
подходяща за това защитена предметна социална 
среда – макар, както посочихме, всяка социална 
среда по дефиниция е защитена среда. Нека 
опитаме да предложим кратък анализ на това 
понятие, насочен предимно към тематиката на 
психиатрично-рехабилитационните дейности. 

Като цяло, социалната предметна среда 
е съвокупност от взаимосвързани пространства 
и пособия, които чрез съответните социални 
норми, в рамките на съответните социални мрежи, 
създават възможност за реализиране на социални 
роли, насочени към удовлетворяване на човешки 
потребности. 

А тези роли, в своето широко 
многообразие – по вид и съчетания, според своето 
предназначение, налагат обособяване на отделни 
видове среда, пригодена за оптимално реализиране 
на съответните социални роли – поотделно 
или в съвокупност, когато това е възможно или 
културално приемливо. Следователно, за тези 
видове среда може да предложим названието ролева 
среда.А дали съществува и друга, извънролева 
среда? В този текст няма място за такъв анализ.

Тук ще посочим кратко основните видове 
предметна социална среда, обособени в отговор 
на необходимостта от осигуряване на базисни 
човешки потребности (Maslow, 1943 30) – които са 
всъщност „предмет на дейност” на съответните им 
основни социални роли.

1) Битова среда – осигуряваща условия
за удовлетворяване на потребностите от храна, 
вода, топлина и други телесни нужди. Това е 
основна среда за човешкото функциониране, 
с ярка специфика в психиатричен аспект, 
защото е прототип на защитеното жилище като 
ключово пособие на съвременната психиатрична 
рехабилитация.

2) Трудова среда – осигуряваща
реализиране на трудово-професионалната роля, 
която е източник на средства за почти всички 
базисни потребности. Тя е важна и изключително 
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разнообразна среда за ролеви изяви, представена 
в психиатричната практика чрез трудоволечебните 
програми.

3) Обучителна среда – възрастово присъща
разновидност на трудовата среда, включваща 
сгради и пособия за учебни занимания от всякакъв 
вид. В психиатричните области тук спадат 
специализирани среди за обучение на деца със 
специфични потребности.

4) Осведомителна среда – това е среда
от библиотеки, музеи, изложбени зали и други 
структури, към които бихме причислили и 
множащите се медийни и виртуални осведомителни 
средства. Лицата с психиатрични проблеми също 
следва да имат достъп до такава среда.   

5) Комуникативна среда – включва
специализирани места за създаване и поддържане 
на контакти с ярка културална специфика и 
многообразие. Тук посочваме клубовете за 
психично болни, залите в центровете за психично 
здраве и сходни на тях средища за общуване. 

6) Рекреативна среда – представена е от
площи, помещения и пособия за развлекателни 
цели, места за спорт, занимания с изкуство и 
прочие релаксиращи дейности. Занимателната 
терапия при психиатричните пациенти добре 
илюстрира значимостта на тази среда. 

7) Представителна среда – помещения
или цели сгради, специално предназначени за 
посрещане на гости. В различните общества и 
епохи тази среда е имала изключително голямо 
значение. Редно е в защитените жилища да има 
предвидени такива площи и помещения.

8) Конфесионална среда – място за
осъществяване на култови и религиозни дейности. 
В днешни времена, характеризиращи се с 
повсеместна секуларизация из европейските земи, 
тази среда не е особено разпространена покрай 
жилищата на екс-психиатричните пациенти.

Съществуват и други видове предметна 
социална среда, но те нямат съществено значение 
в рамките на рехабилитационните и обгрижващи 
програми в психиатричната практика.

Следва да отбележим, че много често от 
практически съображения някои от тези видове 
среди се реализират в слята форма – например, в 
жилищата на хората битовата среда е комбинирана 
с няколко други – освен местата за хранене и сън 
има зони за отдих, за гости и общуване, а понякога 
– и работен кабинет. Извън дома има обществени
заведения за хранене, забавления и срещи с
цел общуване. Клубът може да е обединение на
комуникативна, рекреативна и осведомителна
среда. Такива съчетания може да срещнем и в
защитените жилища, и тази практика се оказва
полезна.

Следва също да отбележим, че не всяка 
социална роля кореспондира със специфична, 

само за нея предвидена предметна среда. 
Например, ролята на съпруг / партньор или често 
практикуваната роля на събеседник не разполагат 
със специализирана среда, а заимстват онази (но 
не всяка!), която би била способна да осигури 
реализирането на съответната роля.

Както е при други социални конструкти, 
предметната социална среда има ясно 
разграничими съставки, които ще наричаме нейни 
компоненти. И този преглед ще бъде от позициите 
на системния подход – защото така по-ясна става 
същината на тази предметна социална среда, както 
и нейното значение за осъществяване на съответни 
за нея социални роли и техните взаимодействия.

Развитието на Общата теория на 
системите (General System Theory) и нейното 
приложение в медицината и психиатрията (Von 
Bertalanff y, 196949; Meir, 1969 32) внася не само 
теоретична яснота, но и възможност за поредица 
тясно практически приложения (Marmor, 198328), 
и като цяло – предпоставки за нов модел на 
медицинските събития (Decker, Redhorse, 1979 8). 
И понеже едно от прелестните свойства на Общата 
теория на системите е позволението да изграждаме 
по своя воля системи, всяка от които може да 
има познавателна стойност, тук ще предложим 
структура на предметната социална среда, 
съдържаща компоненти, приложими за всеки от 
видовете среда – но с различно съдържание, с 
различна видима изява и в различна степен. Тези 
компоненти са: 

1) Пряко утилитарен – основен и
доминиращ компонент на системата, обхващащ 
всичко най-важно и нужно – като пособия, 
устройства, площи – за реализиране на съответната 
роля. Например, жилищна сграда, работно място, 
читалище.

2) Себеидентифициращ – съдържащ
знаци, улесняващи и стимулиращи нивото на 
самосъзнание на индивида, представата за 
собствената му същност и оценката на околните. 
Такава е украсата в някои жилища с фотографии 
на близки, или дребни сувенири и лични вещи на 
работното място.

3) Сигнализиращ –  външен вид, 
знаци, обозначения и указания, свързани с 
предназначението на конкретния вид среда – 
служещи за известяване на околните. Например 
адресни табелки, предмети и детайли, надписи и 
оцветявания, посочващи същността на средата.

4) Предпазно-защитен – елементи,
съставки и пособия, предпазващи извършителя на 
ролево поведение от риск и вреди, произлизащи от 
външни фактори. Например, прегради и заключени 
врати, защитни устройства при опасни професии.

5) Опазващ околните – елементи, съставки
и пособия, предпазващи околните от нежелани, 
опасни или вредни последствия от дейността на 



283

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(4).

индивида. Например шумоизолации, изолирани 
килии в затвор или предохранителните мерки, 
ползвани в психиатрични ситуации.

6) Себепредставящ – съставки, които
демонстрират статус, благосъстояние и престижна 
принадлежност. Тези съставки, определящи през 
вековете облика на архитектура и битов дизайн, 
могат да бъдат обсъждани относно мястото им 
сред психиатричната популация.

7) Културално съотнасящ – любопитен
елемент, сочещ принадлежност към съответната 
култура или обратно – разграничаване от тази 
култура. Тук посочваме архитектурната неоготика 
на ХІХ век; тъжна илюстрация е „кич-барокът” 
при нашите маргинални среди. 

8) Генериращ привързаност – малка, ала
много важна съставка, определяща появата на обич 
и привързаност точно към конкретни обекти и 
хора – въпреки наличието у тях на някои очевидни 
недостатъци. Самите пациенти обичат да маркират 
така местообиталищата си.

Съществуват и други компоненти на 
тези видове среда, а всяка една от тях може да 
се представи като състема, съдържаща свои 
взаимосвързани компоненти. Но това изброяване и 
анализиране е извън задачите на този текст.

Този кратък преглед на видовете социална 
предметна среда и присъщите им компоненти дава 
представа за ползите от прилагане на системен 
анализ на човешкото социално поведение, а от 
там – и до предпоставките за осъществяване 
на рехабилитационни въздействия спрямо 
психиатричните пациенти. И въз основа на него 
можем да предложим следните изводи.

1) Защитеността не е монополно
притежание само на средата на рехабилитационните 
програми. Това означава, че в психиатричните 
дейности защитата има своето естествено място, 
но не следва да бъде ярко манифестирана, защото 
тогава ефектът от рехабилитация се извращава и 
има риск от поява на откровено стигматизиращи 
въздействия.

2) Човешкото социално функциониране
в здраве и болест не може да бъде пълноценно и 
адаптивно, ако една или повече насоки на ролева 
активност бъдат механично изключени. Това 
означава, че изграждането на рехабилитационния 
подход следва да обхваща до възможно най-пълна 
степен всички основни форми на ролева изява, 
заедно с присъщите им ролеви среди.

3) При всяка от основните ролеви среди
е важно да се осигури представеност на всички 
или поне на най-основните нейни компоненти, за 
да бъде съответната социална роля пълноценно 
реализирана. Това означава, че при конструирането 
на рехабилитационни програми не бива да се 
подминават техни компоненти – за да не се 
компрометира цялостния ефект.

В заключение ще отбележим, че 
човешкото общество е сложна, многопластова и 
нерядко – противоречива структура, неотменимо 
изискваща добро справяне с ролева игра от всеки 
участник в ролевия процес – и особено от лицата 
с психиатрични проблеми (Baumeister, Bushman, 
2014 3). Не е реалистично да се очаква добър 
анти-стигма ефект от рехабилитация без да се 
осъзнае взаимната връзка на социален статус и 
роля – и затова подходът към рехабилитационните 
програми следва да е повишено взискателен към 
успеха им в генериране на приемливи ролеви 
умения (Chin, 2015 6) и внимателното съобразяване 
с културално присъщите социални норми 
(Sunstein, 1995 47). Освен това, постиженията в 
ролево функциониране следва да са в съответствие 
с йерархичния принцип на овладяване на позиции 
в контекста на социалния статус (Scott, 2015 44), а 
този процес е изводим от естествената йерархия 
на стремежите при нормалните общочовешки 
потребности (Zalenski, Raspa, 2006 52). По този 
начин, щом оценим предимствата на холистичния 
подход към здравия или болен човек (Silton 
et al., 2011 46), ще постигнем добър отговор на 
предизвикателството, което психичната болест 
отправя към боледуващия човек и неговото 
обкръжение (Haviland, et al., 2011 16).
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Ото Вайнингер (O. W.)
Никола Марков 
Пловдив

Otto Weininger (O. W.)
Nikola Markov
Plovdiv

Analysis is provided of works and the brief and tragic life of the prominent Austrian philosopher of Jewish 
origin Otto Weininger, famous for his great book “Sex and Character” (Geschlecht und Charakter) and depicted as 
a genius by the philosopher Ludwig Wittgenstein and the writer August Strindberg.

Bulgarian Journal of Psychiatry.Vol.2 (4):285-289.

„Неговото творчество е огромна грешка, но е велико!“

Лудвиг Витгенщайн

Илюстрация:  Симеон Марков
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На 3 октомври 1903 г. O. W. наема стая 
в къщата на улица „Schwarzspanierstraße“ 15, 
където е починал Лудвиг ван Бетовен. Казва на 
домакинята, че не трябва да бъде обезпокояван, 
тъй като планира да работи и след това да си легне 
късно. Тази вечер той написва две писма, едното 
до баща си, а другото до брат си Рихард, в които им 
съобщава решението си да се застреля. 

На 4 октомври O.W. е намерен смъртоносно 
ранен с изстрел в сърцето и умира към десет 
и половина сутринта във Виенската болница 
„Wiener Allgemeines Krankenhaus“. Погребан е в 
протестантското гробище „Matlzleinsdord“ във 
Виена. На надгробния надпис, дело на неговия 
баща, четем:

„Този камък лежи на упокойното място на 
един мъж, чийто ум никога не намери покой на 
земята. И след като откровенията на ума и душата 
му бяха такива, че не можеше вече да понася да 
се числи между живите, той потърси в царството 
на смъртта един от големите духове, обитавали 
дома на  „Schwarzspanierstraße“ 15 и сложи край на 
земното си съществуване.“

Наскоро получих ценен подарък – книгата 
„Пол и характер“ на O. W. Изданието е трето на 
последното 16-то с предговор от д-р Хар. Нейчев 
на Печатарска Производителна Кооперация 
„Напредък“ от 1927 г. Подари ми го стойностен 
човек с професия на изчезване. Навремето бил 
активен в кръга на пловдивските букинисти. Помня, 
че средището им беше Антикварната книжарница 
на площад Джумая джамия в Пловдив. Основната 
ценност беше любовта към книгата и четенето, 
но Лилито, книжарката, предаваше особен чар на 
тази ценност и красив мотив за чести срещи. От 
другата страна на градинката кръчма „Пловдив“ 
беше в своя блясък и Пловдивската бохема не 
пропускаше да се огледа в себе си. Прочетох 
книгата на един дъх, за мен тя беше позната 
само апокрифно. Останах поразен, не толкова 
от нейното съдържание („Жената е винаги само 
жена“), колкото от дълбочината на мисленето на 
един младеж със злощастна съдба.

O. W. е роден във Виена на 3-ти април 1880 
г., като втори син на занаятчия евреин. Като дете, 
той е бил весело момче, голям охотник на младежки 
игри. У него твърде рано обаче се забелязва силен 
стремеж към познанието. В гимназията бързо се 
отдава на четене на исторически, литературни 
и философски трудове. Изпърво той се увлича 
особено от филологията, като изучава основно 
френски, английски и италиански езици и по-слабо 
испански и норвежки. С времето той усвоява добре 
и гръцки и латински. В университета  O. W. със 
страст изучава естествознанието и математиката, 
като се занимава най-обстойно с философия, 
физиология, биология, психология. Лабораторната 
работа той не е обича. Отличава се е с грамадна 
работоспособност и извънредно устойчива 
конституция, която явно противоречи на високата 
му и нежна фигура. Силно нервният му характер 
не е позволявал да се мисли, че мозъкът му е 
способен на такива силни и дълбоки напрягания 
и вдълбочавания, плод на които се явява по-сетне 
такова едно сложно и проницателно философско 
изследване, каквото е „Пол и характер“. Тая 
непосилно напрегната работа, тоя стремеж да 
обхване с ума си необятното, да го усвои и разреши, 
несъмнено са се отразили върху изтощението на 
нервната му система поради дълго възбуждано 
душевно състояние. Той не вярва обаче, че 
физичното му здраве може да се повреди, че то е 
изчерпаемо, че то не му принадлежи като роб и 
живее и до последния момент с гордото чувство на 
абсолютна власт над своето тяло. Ото Вайнингер 
вярва, че духът е по-силен от тялото, и че здравият 
и силен дух може всичко да победи и надделее.

Духовният развой на O. W. го довежда 
до мощен преврат на целия му мироглед, който 

      Гробът на O.W. във Виена
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две години преди трагичната му смърт минава 
от сух емпирио-критицизъм с гигантски стъпки 
към метафизична и мистична система.  Минава 
решително на страната на Кант и Платон, встъпва 
във властта на етиката, и доброто и злото стават 
основа на неговия мироглед. Платон и Кант, 
християнството, истината, красотата, доброто, 
нравствеността, ценността – ето най-великото, 
абсолютно реалното за него. Той решително 
отхвърля монизма и аскетизма като най-
безнравствени по същина.

O. W. люби дълбоко музиката, ала не 
наивно, а във връзка с широки асоциации на 
съдържанието и. Тя събужда у него картини 
от душевния и природния живот – мотиви на 
звездното небе, туптенето на сърце, ревността, 
отмъщението. Той е ценител най-вече на Вагнер 
и след него на Бетовен. Последният е за него 
гений, който го привлича със страстно желание за 
чистота, страдание и титанична жажда за борба, и 
особено – със сияйна радост. Отива да го срещне в 
смъртта си.

O. W. изпитва безкрайно силно, 
всеобвземащо и диференцирано чувстване на 
природата. И тук, както в музиката, природните 
явления са свързани у него със собствени представи 
и асоциации и  представят реални символи на 
етични и психични феномени. 

Всичко чувствено е за него символ на 
абстракции: всяко животно, растение, минерал, 
хълм, долина, вода, огън, светлина, топлина, вятър 
са за него символи. Светлината – сладострастие, 
огънят – унищожение, изворът – раждане и т.н.

O. W. е естетически дуалист. Човек 
произхожда според него от вселената, от 
божественото и от нищото, хаоса. Доброто, 
красивото, истинското, положителното, силата, 
радостта, обективното – това е плод на първата 
част, а отрицателното, несвободното, суетното, 
страхът, слабостта, престъплението зависят от 
втората част, от хаоса. Логиката и етиката откриват 
на човека „всичкото“, а отрицанието му отнема 
това „всичко“ и го влече към  „нищото“. „Всичкото“ 
е психологично-етическо и означава душевно 
настроение, което е насочено мислено, чувствено 
и волево към вселената, безкрая. Две сили се борят 
у човека – „всичкото“ и „нищото“ и надмощието 
на една от тях определя индивида. Човек всмуква в 
себе си, възражда божественото, за да съзнае себе 
си в борбата с „нищото“.

Принципът на борбата в душата за 
доброто, на противоположните начала, може да се 
сравни с известното биологично явление. Всяка 
зараза, проникнала в тялото на човека, образува в 
него токсин, срещу който то създава антитоксин. 
По-силният антитоксин довежда до оздравяване. 

Освен това, след боледуването, за дълго и дори 
за винаги, в тялото остават антитоксини, които го 
правят устойчиво към дадена болест. Същото става 
у човека и когато той е победил в себе си злото; той 
става имунен против всичко неморално и изгубва 
всички свои низки черти. Имунитетът пази самата 
личност и се насочва към борба с низкото и у 
другите. И тъй става Светецът.

O.W. е живял тъй както е мислел. Неговото 
жизнено чувство е неразделно свързано с борческо 
съзнание и външното му проблемно поведение 
е само слаб рефлекс на бушуващата в неговия 
душевен мир борба. Никаква усмивка не се появява 
у него, той дълбоко страда. Суров към себе си и 
строг към другите, готов всеки момент да напрегне 
всички свои сили, той живее като истински войник. 
Всички удоволствия, веселия, идилии са му чужди 
и непонятни; светът тъй дълбоко страда, за да се 
весели той, който преживява света в себе си. Тия 
страдания и влечения граничат с една неврастения, 
с истерия. 

Страхът и фобиите са крайно силни у 
един чувствителен човек с изострен душевен 
живот, който и най-малките грешки започва да 
възприема като престъпления. Изтъквал е своите 
лоши наклонности без да е извършил зло. Не може 
да се допусне, щото проповедникът на истината 
да бъде лъжец и човекът, който се възхищава от 
движението на слънчевите прашинки – убиец. 
Неговата воля е твърде грамадна за да пребори 
своите зли влечения. Съзнателното самоубийство 
е решително доказателство за това.

Мнозина приписаха преживяванията 
на O. W. за лудост и го обявиха за умопобъркан, 
„талантлив душевно болен“, а моралистите 
приписват подобни преживявания на извършени 
грехове. Тия преживявания обаче може да се 
обяснят само с дълбокия и напрегнат душевен 
живот, изпълнен с критика и най-висши изисквания 
от себе си. Както и да е, дълбока заблуда е да се 
мисли, че с обявяването на W. за душевно болен 
може тъй леко да се опровергаят неговите възгледи 
и да се подкопае силата на неговите принципи. 
Защото, ако се допусне че той е бил нервно болен, с 
това се засягат само неговите субективни чувствени 
възприятия, а наблюденията и мислите му са 
напълно обективни, те могат да бъдат верни или 
неверни – това е друг въпрос. Съзнанието му не е 
било никога замъглено и състоянието на нервите не 
може да има значение за целостта на неговия труд. 
Отхвърлянето на един такъв труд с обявяването на 
автора за ненормален, за женомразец, издава само 
голямата слабост на неговите противници, липсата 
на доказателна аргументация против възгледите 
му. 
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В един теоретичен спор, какъвто е този 
за същината на жената, не може и не бива да се 
търсят психологичните мотиви на автора и да 
се гледа неговото състояние, когато няма други 
аргументи. Верни ли са заключенията – ето 
единствената основа на доказването и оборването. 
Вземането само на качествата на личността за 
основа при оценката издава само  „женска логика“. 
Дълбоката сериозност на „Пол и характер“, 

O. W.  като младеж е бил силно чувствен 
и еротичен, но скоро заживял съвършено 
целомъдрено, отдаден на своите идеи. За творбата 
си той казал: „ Каквото аз тук намерих, за никого 
няма да бъде тъй мъчително, както за самия мене“. 
И още: „Книгата означава смъртна присъда; тя 
ще постигне или нея или автора“ Стана второто! 
Излизането на „Пол и характер“ се отразило в най-
тежка степен върху автора. 

Който прочете неговия труд ще разбере 
ясно, че създаването на 22-23 годишна възраст 
на такова дълбоко и изключително произведение 
и силно преживяване на вложените в него идеи 
не е могло да се отрази другояче. Той изпада 
в тежко душевно състояние и преживява най-
големи страдания. Въпреки всичкото си напрягане 

строгата логичност, неотразима последователност, 
обилието на нови идеи – всичко това е вън от всяко 
съмнение. Огромната литература около тоя труд, 
всесветската му известност, безкрайните спорове, 
които той възбуди, и които не покътнаха основните 
идеи на O. W., достатъчно ясно потвърждават, че 
тук се касае за бистър, остър, дълбок и гениален 
ум, проницателността на който поразява и открива 
широки нови хоризонти.

да пребори тежките си мисли, той не успява и 
състоянието му се влошава. Волята му отпада 
все повече и той изпитва силно отчаяние. Вярата 
в победата над състоянието и моралната сила все 
още не го напускат и той в 1903 г. се втурва да 
пътува, обикаля главно Италия. Все пак не успява 
да стане господар на себе си. Завръща се във Виена 
и успява да напише „Последните афоризми“, 
в които не се забелязва нито сянка от душевно 
разстройство, което опровергава противниците му. 

Когато човек не разбира нещо с малкия 
си ум, той е много склонен да обяви дълбокия ум 
на другиго за побъркан. В афоризмите си O.W. 
проявява голяма душевна сила. Накрая, в началото 
на октомври, приключва сметките си със земния 
живот с един куршум в гърдите на 23 годишна 
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възраст. Смъртта е покъртителна, резултат и 
нищо друго от неговите идеи, решителен израз на 
сливането с тях, от тяхното въплътяване. Ценността 
на жената се довежда до нула и минава даже 
оттатък нулата, като стига отрицателна величина. 

Съвременният морал се оказва фалшив 
по всички линии. Животът става невъзможен без 
най-груби компромиси, на които W. не е способен. 
O.W. решително влиза в безсмъртието. 

Август Стринберг казва: „Целият живот 
на един човек се изрази в тая книга и след това 
угасна“.

Книгопис:

1. Отто Вайнингер, „Пол и характер“ , ППК „ Напредък“, 
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гения, 1990

3. Jews and Gender: Responses to Otto Weininger. 
Philadelphia, Temple University Press, 1995
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Anti-Semitism of Philosophy and German Jewish Responses, 
University of Chicago Press, 2013
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Оксидативен стрес, шизофрения и антиоксиданти
 
Детелина Комсийска
Катедра по Неврология, Психиатрия, МБС, Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора

Ролята на оксидативния стрес в етиопатогенезата на шизофренията е дискутабилен въпрос. 
Мозъчната тъкан е по-уязвима към оксидативния стрес поради висока консумация на кислород, високо 
съдържание на полиненаситени мастни киселини и ниските нива на антиоксидантни ензими. Все повече 
проучвания доказват негативно влияние на свободни радикали върху възникването, протичането и изхода 
на болестта. По тази причина могат да бъдат обсъдени нови терапевтични стратегии с вкючване на 
антиоксиданти –  витамин Е, витамин С и Омега-3 мастни киселини към антипсихотичната терапия.

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(4):290 – 299. 
Ключови думи: оксидативен стрес, антиоксиданти, шизофрения.

Oxidative stress, schizophrenia and antioxidants 
Detelina Komsiiska 
Department of Neurology, Psychiatry and Disaster medicine – Medical faculty of Thracian University, Stara Zagora 

The role of oxidative stress in the etiology and pathogenesis of schizophrenia is a matter of debate. Brain 
tissue is more vulnerable to oxidative stress due to its’ higher oxygen consumption, higher level of poli-nonsaturated 
enzymes and low level of antioxidant enzymes. An increasing number of investigations provide evidence for negative 
infl uence of free radicals on origin, course and outcome of illness. Because of this reason, new treatment strategies 
with antioxidant comedication (vitamin E, vitamin C, Omega-3 fat acids) to antipsychotic treatment might be a 
matter of discussion. 

Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(4):290 –299. 
Key words: oxidative stress, antioxidants, schizophrenia.

Оксидативният стрес се дефинира като 
смущение в баланса между прооксиданти и анти-
оксиданти в полза на първите, което води до потен-
циални увреждания. По този начин намалените 
антиоксиданти, както и повишеното производство 
на RОS (реактивни кислородни видове) довежда 
до оксидативно увреждане на клетъчните 
липиди, протеини, ензими, въглехидрати и ДНК 
(Halliwell et al., 2007 30). Понятието оксидативен 
стрес се отнася до дисбаланс на свободните 
радикали, като реактивен кислород и азот, които 
се генерират както от нормалния метаболизъм, 
така и от невротрансмитери, свързани с 
шизофрения, като допамин и глутамат, и от 
различни експозиции в околната среда. Неуспехът 
на антиоксидантните защити да предпазват от 
генерирането на свободни радикали уврежда 
клетъчните мембрани, което води до дисфункция, 
повлияваща невротрансмисиите и в крайна сметка 
– симптоматиката при шизофрения (Yao et al., 2011 

96). Важни свободни радикали при хората включват 
водороден пероксид, хидроксилен радикал, азотен 
оксид (NO) и супероксиден радикал. В стъпката, 

ограничаваща скоростта на пуриновия катаболизъм, 
ксантиноксидазата катализира превръщането на 
ксантин в пикочна киселина, важен антиоксидант, 
а също така генерира супероксидни радикали. 
Супероксид дисмутазата (SOD) катализира 
превръщането на супероксидните радикали във 
водороден пероксид. Както каталазата (CAT), така 
и глутатион пероксидазата (GSH-Px) превръщат 
водородния пероксид във вода и кислород. 
Намаленият GSH се окислява чрез GSH-Px до 
окислен GSH. Глутатион пероксидазата също 
превръща нитрата (страничен продукт от NO 
радикали) в нитрит. Нитритът често се използва 
като маркер за активност на NO. Хидроксилните 
радикали, произведени от водороден пероксид 
и азотен оксид, предразполагат апоптозата, 
увреждането на ДНК, протеиновото карбонилиране 
и липидната пероксидация. Витамин Е, действащ 
като антиоксидант, може да инхибира липидната 
пероксидация. На свой ред получените витамин 
Е радикали могат да бъдат рециклирани чрез 
действието на витамин С. Реактивните вещества 
на тиобарбитурната киселина (TBARS) и 
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малондиалдехидът (MDA) са важни крайни про-
дукти на липидната пероксидация. Реактивните 
вещества на тиобарбитуровата киселина измерват 
ендогенния MDA, въпреки че в анализа могат да 
се генерират допълнителни MDA, както и други 
продукти на липидна пероксидация.

Все повече доказателства сочат, че 
оксидативното увреждане съществува при шизо-
френия (Mahadik et al., 1996 46, Perez-Neri et al., 
2006 67, Fendri et al., 2006 22). Въпреки че това не 
може да бъде основна причина, предполага се, че 
оксидативните увреждания са общ патогенен про-
цес, който допринася за понижаване на курса и ло-
шия изход при шизофрения (Mahadik et al., 199646, 
Mukerjee et al., 1996 58, Mahadik et al., 2001 45, Michel 
et al., 2004 53, Khan et al., 2002 38).

Клетките в централната нервна система са 
по-уязвими към токсичните ефекти на реактивните 
видове, отколкото тези в други органи на тялото. 
Мозъкът има висока степен на окислителна 
метаболитна активност, висока консумация на 
кислород, ниски нива на защитни антиоксидантни 
ензими, високо съотношение на повърхността на 
мембраната към цитоплазмен обем и невронална 
анатомична мрежа, уязвима на смущения. Висо-
кият процент на лесно окисляващите се мембранни 
полиненаситени мастни киселини (PUFAs) 
го правят по-изложен на оксидативен стрес 
(Mahadik et al., 1996 46). В допълнение, в мозъка 
се съдържат автооксидируеми невротрансмитери, 
като допамин (DA), епинефрин и норепинефрин. 
Метаболизмът на невротрансмитери генерира 
големи количества водороден пероксид (H2O2), 
а невроналните митохондрии могат да генерират 
супероксиден радикал (O2 • -) (Halliwell, 2001 34). 
Освен това наличието на потенциално токсични 
аминокиселини може да предизвика клетъчна 
протеолиза. От всички мозъчни региони, базалните 
ганглии могат да бъдат изложени на особен риск 
от увреждане, индуцирано от реактивни видове 
поради голямото съдържание на желязо (Mahadik 
et al. 1996 46, Halliwell, 2001 34, 2006a 32, Uttara et al., 
2009 90).

Шизофрения е хетерогенно разстройство 
по отношение на симптоматиката, хода на заболя-
ването и изхода (Messias et al., 2007 52). То има 
разпространение сред приблизително 1% от 
населението (Schultz et al., 2007 76). Разстройството 
има лош изход, независимо от различните лече-
ния (фармакологични, социални, когнитивни и 
т.н.). Шизофрения е свързана с различни невро-
развиващи се, структурни и поведенчески ано-
малии. Предполага се, че такива аномалии могат 
да произхождат от неправилно функциониране 
на генетични или негенетични фактори като 
етническа принадлежност, злоупотреба с нарко-
тици и алкохол, начин на живот, лекарства, прена-
тални и неонатални инфекции, недохранване на 

майката, усложнения по време на раждането и 
много други фактори. При индуциране на клетъчен 
метаболитен стрес, тези фактори изглежда 
увеличават възможността за оксидативен стрес 
и увреждане (Mahadik et al., 2006 47, Ranjekar et 
al., 2003 70). Оксидативният стрес е често срещан 
при някои психични разстройства (Ng et al., 2008 

60). Механизмите са изследвани най-широко при 
шизофрения, като се използват различни области 
на оксидативните изследвания, включително 
оксидативни биомаркери, психофармакология и 
клинични изследвания с антиоксиданти. 

Клиничният курс често се характеризира 
с повтарящи се рецидиви, които са свързани с 
нежелани резултати, включващи резистентни 
към лечението симптоми, когнитивен спад и 
функционално увреждане. Аномалии, включващи 
антиоксидантни защитни средства при шизофрения, 
са трайни открития, с асоциации в различни 
проби на пациенти, методологии на изследване 
и технологии за изследване. Независимо от 
присъщата сложност на тази област на изследване, 
със значителна хетерогенност в резултатите и 
негативните проучвания, редица ключови открития 
потвърждават връзката между оксидативния стрес 
и патофизиологията на шизофрения. Гените, 
включващи антиоксидантни защити, са свързани 
с повишен риск от шизофрения (Chowdari et al., 
2011 10). При предишни изследвания с протонна 
магнитна резонансна спектроскопия (MRS), 
се установяват корелации между мембранните 
фосфолипиди на фронталния лоб и морфологията 
на мозъка (Keshavan et al., 1993 37) и намаляват 
in vivo нивата на глутатион (GSH) в средната 
префронтална кора на пациенти с шизофрения 
(Do et al., 2000 19). Едно проучване на метаболизма 
установява нарушения на антиоксидантните 
защити при нелекувани пациенти с шизофрения, 
които частично се подобряват след антипсихотична 
терапия (Xuan et al., 2011 95).

Клиничните проучвания също подкре-
пят връзката между оксидативния стрес и шизо-
френия. Няколко проучвания установяват, че 
антиоксиданти, включително витамин Е (Zhang 
et al., 2004 109), пирацетам (Libov et al., 2007 

44) и мелатонин (Shamir et al., 2001 77), могат да 
подобрят симптоми на тардивна дискинезия 
при шизофрения. Рандомизирано, двойно-сляпо 
проучване установява, че допълнително лечение с 
антиоксидант N-ацетилцистеин значително нама-
лява психопатологията при шизофрения (Berk et 
al., 2008 7). Рибеното масло (дълговерижни омега-3 
полиненаситени мастни киселини (PUFAs)) е 
често използвана добавка в общата популация, 
насочена към намаляване на оксидативния стрес, 
въпреки че ползите от нея за профилактика на 
сърдечно-съдовите и когнитивните заболявания  
не са установени (Rizos et al., 2012 73, Sydenham 
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et al., 2012 87). Важно проучване установява, че 
суплементирането с рибено масло значително 
намалява прогресията до първа епизодична 
психоза при лица с продромални симптоми 
(Amminger et al., 2010 4). Тези открития показват, 
че нивата на оксидативния стрес могат да бъдат 
биомаркер на риска от шизофрения и отговора на 
допълнителното антиоксидантно лечение.

Шизофренията също се свързва с имунни 
или възпалителни аномалии. Възпаление и 
оксидативен стрес се индуцират взаимно по 
положителен начин (Bitanihirwe et al., 2011 8). 
Функционалното профилиране на Т-лимфоцитите 
установява забележителни промени в генната 
екс-пресия, отнасящи се до оксидативния стрес 
при минимално лекувани пациенти с първа 
епизодична психоза в сравнение с контролните 
индивиди (Craddock et al., 2007 11). Въпреки че 
изходната точка на аномалиите на възпалителния 
и оксидативния стрес остава неясна, 
постулирани са няколко хипотези по отношение 
на етиопатофизиологията на шизофренията, 
включително активирана микроглия (Monji et al., 
2009 56), по-ниски или увредени антиоксидантни 
защити (Yao et al., 201196), развитието на 
редукционна дерегулация (Do et al., 2009 18) и 
нарушения на синтеза на GSH (Gysin et al., 200729). 
При два предишни метаанализа в биологичната 
психиатрия се откриват повишени кръвни нива 
на провъзпалителни цитокини, включително 
интерлевкин (IL) -1ß, IL-6 и тумор некротизиращ 
фактор α (Miller et al., 2011 54), както и общо, CD3 и 
CD4 лимфоцити (Miller et al., 2013 55) при субекти с 
първа епизодична психоза в сравнение с контролни 
пациенти. В тези проучвания се открива, че някои 
параметри, включително нивата на IL-1β, IL-6 
и CD4 лимфоцитите, могат да бъдат свързани с 
маркери за състояние на остра психоза, докато 
нивата на кръвния тумор некротизиращ фактор α 
и CD56 лимфоцитите могат да бъдат характерни 
маркери за шизофрения (Miller et al., 201154, 2013 

55). Предишен систематичен и количествен преглед 
на маркерите на оксидативния стрес показва 
значително увеличение на TBARS и NO, но не и на 
CAT, GSH-Px или SOD при пациенти с шизофрения 
спрямо контролни пациенти (Zhang et al., 2010106). 
Съществува обаче значителна хетерогенност 
между тези изследвания по отношение на 
източници на проби (например серум, плазма, 
червени кръвни клетки), продължителност на 
заболяването, провеждано лечение и вземане 
предвид на потенциални смущаващи фактори. 
Мета-анализът е един от начините за постигане на 
по-голяма яснота в изследователската област със 
значителна хетерогенност (Sullivan et al., 200385) 
и по този начин е подходящ за изследване на 
оксидативния стрес при шизофрения.

Човешкото тяло има комплексна 

отбранителна система от антиоксидантни 
ензими, включително супероксид дисмутаза 
(SOD), глутатион пероксидаза (GpX) и каталаза 
(CAT). Тези ензими блокират инициирането на 
реактивните верижни реакции (Halliwell, 2006b33). 
Неензимните антиоксидантни компоненти са 
съединения като глутатион (GSH), витамин 
Е, витамин С и β-каротин, които реагират с 
реактивните видове и по този начин предотвратяват 
разпространението на верижни реакции (Halliwell, 
2001 34, Dorfman-Etrog et al., 1999 20, Gilgun-Sherki 
et al., 2001 26). Оксидативното увреждане на 
мозъка се предполага от повишени продукти на 
липидната пероксидация в цереброспиналната 
течност и плазма и редуцирани мембранни PUFAs 
в мембраните на мозъка и червените кръвни 
клетки (Mahadik et al., 2001 45). В отговор на 
повишеното образуване на реактивни видове и 
свързаното с това мембранно увреждане, дължащо 
се на липидната пероксидация, концентрацията 
на антиоксидантните ензими може да се повиши 
като компенсаторен механизъм. Благодарение 
на тяхната специфичност, освен силата си на 
самозащита с редукционни елементи в активното 
си място, антиоксидантните ензими са най-важната 
защита срещу реактивни видове (Harris, 1992 35).

Повечето измервания на оксидативния 
стрес при пациенти с шизофрения са направени 
върху периферните тъкани. Липсва информация 
за оксидативните процеси в цереброспиналната 
течност и мозъка. Трябва да се подчертае, че следите 
от окислително увреждане могат да произхождат 
от различни източници в тялото и следователно 
такъв периферен индикатор може да не отразява 
задължително условията на параметрите на 
оксидативния стрес в мозъка (Michel et al., 2004 53). 
Имайки предвид размера на централната нервна 
система в сравнение с останалите отделения на 
човешкото тяло, изглежда разумно да се приеме, 
че промените в нивата на ензими в мозъка могат 
да повлияят на ензимните плазмени нива (Akyol et 
al., 2002 2).

Червените кръвни клетки често са 
използвани за оценка на оксидативния стрес при 
пациенти с шизофрения. Някои заболявания, 
свързани с аномалии в червените кръвни клетки, 
могат да отразяват еквивалентни аномалии в 
невроните, които са трудни за изследване in vivo 
(Michel et al., 2004 53, Do et al., 2004 17, Grima et al., 
200328, Do et al., 2000 19, Dietrich-Muszalska et al., 
2005 16, Berger et al., 2006 6, Yao et al., 2000 98, Yao et al., 
1994 104). Поради своята достъпност, мембраната на 
червените кръвни клетки обикновено се използва 
като „прозорец“ в централната нервна система. 
Има открития, че дефицитът, идентифициран в 
мембраната на червените кръвни клетки, също 
присъства в мозъка на пациенти с шизофрения 
(Berger et al., 2006 6, Yao et al., 2000 98, Yao et al., 
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1994 104). Освен това, измененията в метаболизма 
на фосфолипидите са показани в мозъка след 
смъртта на пациенти с шизофрения. 31Р магнитна-
та резонансна спектроскопия позволява in vivo 
оценка на метаболизма на фосфолипидите в 
мозъка. Използвайки тази неинвазивна техника 
Williamson et al. показват наличие на мембранни 
фосфолипидни аномалии при шизофрения, но те не 
успяват да докажат със сигурност, че тези аномалии 
са специфични за шизофрения (Williamson et al., 
1996 92). Въпреки това, в по-късно 31Р магнитно 
резонансно проучване, проведено върху мозък след 
смъртта на пациенти с шизофрения, в сравнение 
с контрола, няма значима разлика за нито един 
подклас фосфолипиди (Pearce et al., 2009 66).

Значително по-ниски нива на GSH, GpX 
и глутатион редуктаза (GR) са открити в мозъка 
на пациенти с шизофрения отколкото в контроли, 
което корелира с периферните измервания (Grima 
et al., 2003 28, Do et al., 2000 19, Dietrich-Muszalska 
et al., 2005 16). От друга страна, има изследвания 
с протон магнитен резонанс, които отчитат 
незначително намаляване или дори повишаване 
на концентрацията на GSH в мозъка (Terpstra et al., 
2005 88, Wood et al., 2009 93, Matsuzawa et al., 2008 48).

Антиоксидантните ензими като 
SOD, GpX и CAT са най-често измервани за 
количествено определяне на антиоксидантната 
защита при шизофрения, заедно с нивата на 
витамин Е и С (D‘Souza et al.,  2003 21, Dadheech 
et al., 2006 13). Повечето изследвания показват 
понижена антиоксидантна защита при пациенти 
с шизофрения (Ranjekar et al., 2003 70, Mukerjee et 
al., 1996 58, Khan et al., 2002 41, Akyol et al., 2002 2, 
Dietrich-Muszalska et al., 2006 16, Abdalla et al., 2008 

1, Kropp et al., 2005 39, Li et al., 2006 43, Pavlovic 
et al., 2002 64, Sivrioglu et al., 2007 80, Strassnig 
et al.,  2005 83, Ustundag et al., 2006 89, Yao et al., 
2006 97, Yao et al., 1998 100,102, Zhang et al., 2006 107, 
Kuloglu et al., 2002 40, Surapaneni, 2007 86, Rukmini 
et al., 2004 74, Altuntas et al., 2000 3). Няколко 
фактора, като например разликите в техниките за 
измерване и в тествания материал, експозицията 
на антипсихотично лечение, вземането на проби от 
пациентите на различни стадии на заболяването, 
разликите в етиология на болестите и етническия 
произход, начина на живот и диетичните модели, 
може да са отговорни за това несъответствие. 
Антиоксидантните ензими обикновено се измерват 
в червените кръвни клетки. Според Halliwell et 
al. нивата на антиоксидантните ензими могат 
да паднат в резултат на процесите на стареене 
на червените кръвни клетки. Следователно тези 
измервания отразяват само циркулационния 
оборот в обращение (Halliwell et al., 2004 31). Освен 
това MDA има тенденция да има по-високи нива 
през лятото в сравнение със зимата (Morera et al., 
2009 57).

Нивата на антиоксидантните ензими 
могат да бъдат по-ниски в най-ранните стадии на 
психотичното разстройство и могат допълнително 
да зависят от вида на медикамента, тежестта на 
психопатологията или факторите на околната 
среда (Ranjekar et al., 2003 70). От друга страна се 
предполага, че намалената антиоксидантна защита 
вероятно се появява по-късно при пациенти на 
хронично лечение с антипсихотици (Altuntas et 
al., 2000 3). Също така е показано, че халоперидол 
или други антипсихотици може да нямат директен 
ефект върху антиоксидантните ензими и че тежест-
та на симптоматиката може да повлияе на тяхната 
активност, особено на SOD и GpX (Ranjekar et al., 
2003 70, Yao et al., 2000 98).

Изследванията, проведени при пациенти с 
шизофрения, обикновено предполагат наличие на 
застрашена антиоксидантна система (Pavlovic et al., 
2002 64, Gysin et al., 2007 29, Dadheech et al., 200812, 
Wood et al., 2009 94), но това не винаги е вярно за 
специфични наблюдавани параметри, които като 
цяло показват доказателства за дерегулация. По 
този начин, за SOD, първата линия на защита срещу 
ROS, се наблюдават и намалени (Ranjekar et al., 
2003 70, Zhang et al., 2010 106), и повишени (Reddy et 
al., 1991 72, Zhang et al., 2003 110) нива на специфична 
активност. Освен това, споменати са проучвания, 
показващи липса на промяна в активността на SOD 
при пациенти с шизофрения (Yao et al., 1998 99). 
Подобни контрастни аспекти също са описани за 
GPX (Herken et al., 2001 36, Gawryluk et al., 2011 25) 
или каталаза, като резултатите показват редуцирани 
(Reddy et al., 1991 72) или повишени нива (Herken et 
al., 2001 36) в сравнение с контролните групи. По 
този начин повишената антиоксидантна активност 
може да отрази предишния клетъчен оксидативен 
стрес или да служи като компенсаторен механизъм 
(Kuloglu et al., 2002 40, Dakhale et al., 2004 14, Rukimi 
et al., 2004 80, Kunz et al., 2008 41). Вероятно тази 
разлика в различните резултати може да се дължи 
на различни клинични симптоми, терапевтични 
признаци или продължителност на заболяването. 
В допълнение, в скорошен доклад, публикуван 
от Pazvantoglu et al., 2009 65 е демонстрирано, че 
тежестта на симптомите е свързана с намалено 
ниво на антиоксиданти. Известно е, че различни 
антиоксиданти са свързани с негативни 
симптоми, лоши преморбидни функции и 
аномалии от компютърна томография. Въпреки 
това, не е установена значима връзка между 
продължителността на заболяването и нивата 
на антиоксиданти. Също така се съобщава, че 
антиоксидантите са различни между различните 
подвидове на шизофрения: SOD и GPX активността 
са значително по-ниски при параноидните 
и остатъчните подвидове, в сравнение с 
дезорганизирания подтип и контролните групи 
(Pazvantoglu et al., 2009 65).
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Някои контрастни резултати са получени 
по отношение на състоянието на оксидативен 
стрес при пациенти с шизофрения. Един от 
отговорните фактори за това несъответствие може 
да бъде разликата между нелекувани и лекувани 
шизофренни пациенти. Обикновено повечето от 
гореспоменатите проучвания са проведени върху 
лекувани пациенти. В много интересно проучване, 
публикувано през 2009 г., Raff a и колеги изследват 
тези маркери на оксидативен стрес при пациенти 
с шизофрения без невролептици в сравнение със 
здрави и с лекувани от шизофрения пациенти. 
Те установяват, че сравнявайки здравите 
контроли, пациентите с шизофрения показват 
значително по-ниски нива на SOD, каталаза 
и редуциран глутатион. Сред пациентите с 
шизофрения активностите на SOD и каталазата 
са регистрирани като значително по-ниски при 
нелекувани пациенти, отколкото при лекувани, 
което предполага, че намаляването на нивата на 
глутатион и активността на антиоксидантните 
ензими при пациенти, диагностицирани с 
шизофрения, не е свързано с невролептично 
лечение и може да се разглежда като биологичен 
индикатор за степента на тежест на шизофренните 
сипмтоми (Raff a et al., 2009 69). Това противоречи 
на идеята, че оксидативният стрес при пациенти 
с шизофрения може допълнително да се влоши, 
като се лекуват с антипсихотични средства. Тази 
идея е базирана предимно на статии, описващи 
възможен оксидативен стрес, индуциран от 
типично антипсихотично лечение при хора (Kropp 
et al., 2005 39) и плъхове (Parikh et al., 2003 63, Pillai 
et al., 2007 68).

Резултатите от Raff a и колеги също са 
потвърдени от други две скорошни проучвания, 
едно от които е проведено от Dadeech et al. То 
използва пациенти с шизофрения, които никога не 
са лекувани и са дошли за консултация за първи път 
(откриват се повишени нива на MDA и понижени 
активности на SOD и GPX) (Dadeech et al., 
200814). Другото проучване, ръководено от Zhang 
и колеги, определя нивата на нов оксидативен 
стресов маркер thioredoxin (TRX) при първи 
епизод на шизофренни пациенти, които никога не 
са лекувани. Те установяват, че серумният TRX е 
значително повишен при пациенти с първи епизод 
на шизофрения при прием на лекарства и по-голям 
в сравнение с хронични шизофренни пациенти на 
антипсихотични медикаменти. Освен това, нивата 
на TRX не се различават между хроничните 
пациенти и контролите (Zhang et al., 2009 108).

Тези резултати предполагат, че маркерите 
на оксидативния стрес могат да бъдат използвани за 
определяне на степента на тежест на заболяването 
при нелекувани пациенти с шизофрения. 
Някои други автори твърдят, че прекомерното 
производство на свободни радикали или 

оксидативният стрес може да не са пряко свързани 
с наличието на шизофрения, а с подтиповете или 
тежестта на разстройството (Pazvantoglu et al., 
2009 65).

Въпреки това, друго изследване от Zhang et 
al. съобщава за увеличение на нивата на SOD при 
пациенти с шизофрения без невролептици (Zhang 
et al., 2003 110). Това може да се обясни с краткия 
период на невролептици, използван от авторите 
(две седмици, в които състоянието на липса на 
лекарство може да не е достатъчно дълго, за да 
позволи на антиоксидантните ензими да се върнат 
към нормалните си нива).

Определянето на нивата на реактивни 
оксидативни продукти осигурява много полезна 
стратегия за определяне на въздействието на 
оксидативния стрес. Липидната пероксидация често 
се анализира чрез измерване на реактивоспособните 
вещества на тиобарбитуровата киселина (TBARS). 
Крайните продукти на липидната пероксидация, 
като MDA, са широко използвани индекси на 
оксидативния стрес в клиничните проучвания 
(Padurariu et al., 2010a 62, Baldeiras et al., 2008 5, 
Greilberger et al., 2008 27). Също така, един от най-
важните продукти на окисляване на липидите е 
4-HNE, който е силно цитотоксичен реактивен 
α, β-алдехид, който се образува при различни 
физиологични и патофизиологични условия въз 
основа на производството на ROS (Schaur et al., 
2003  75, Siems et al., 2003 78). Освен неговите важни 
последици в болестта на Алцхаймер (където може да 
повреди холинергичните неврони чрез мембранна 
пропускливост и апоптоза или нарушаване на 
глутаматния и глюкозен транспорт) (Negre-Salvayre 
et al., 2010 59) или болестта на Паркинсон (намира 
се в телата на Lewy и митохондриите (Zarkovic, 
2003 105), 4-HNE изглежда има важни действия 
и при шизофрения. Повишени нива на 4-HNE са 
открити при пациенти с шизофрения (значително 
повишени с повече от 47% контроли в изследването 
на Wang et al., 2009 91), докато Medina-Hernández et 
al., 2007 51 показват увеличение на концентрацията 
на 4-HNE в неподатливи на лечение шизофренни 
пациенти, в сравнение с податливи на лечение 
или със здрави контроли (Medina-Hernández et 
200751). В допълнение, в изследването на Wang et 
al. отделеният анализ на нелекуваните пациенти с 
шизофрения показва също повишаване на 4-HNE 
нивата при тези пациенти, което предполага, че 
повишеният 4-HNE при шизофрения не е резултат 
от лечението и би могъл да бъде изключително 
релевантен в шизофренната патология.

Също така, при пациенти с шизофрения 
са открити повишени нива на MDA в плазмата, 
еритроцитите, левкоцитите и тромбоцитите (Kunz 
et al., 2008 41). Подобни резултати са показани и в 
серума на шизофренни пациенти (Padurariu et al., 
2010b 61). Освен това се смята, че високото ниво на 
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TBARS е признак на пероксидативно увреждане 
на мембранните фосфолипиди. Невроналното 
функциониране е афектирано от това увреждане 
чрез промени в мембранната пропускливост 
или мембранните рецептори (Mahadik et al., 
2001 45), което може да предизвика абсорбция на 
невротрансмитер, увреждане и дори клетъчна смърт 
(Gama et al., 2006 24). Някои автори демонстрират, 
че степента на липидната пероксидация 
положително корелира с тежестта на симптоми 
при нелекувани пациенти и обратно с нивата на 
мембранно-значимите полиненаситени мастни 
киселини (Wood et al., 2009 93). Въпреки това, някои 
проучвания отчитат липидната пероксидация само 
при плъхове, хронично лекувани с халоперидол, 
но не и при животни, лекувани с рисперидон, 
оланзапин или клозапин (Parikh et al., 2003 63). 
Както в случая с антиоксидантните ензими, тези 
контрастни резултати могат да се дължат на 
разликите във видовете, използвани при всяко 
изследване (плъхове и хора), различни тъкани 
(мозък и серум), терапевтични характеристики или 
продължителност на заболяването.  

В няколко проучвания са документирани 
промените в антиоксидантните ензими при 
шизофрения, но това не винаги е последователно. 
Въпреки че намалените нива на антиоксидантните 
ензими обикновено се съобщават при пациенти с 
шизофрения в сравнение с контролите (Dadheech 
et al., 2008 12, Singh et al., 2008 79, Raff a et al., 
200969), други проучвания показват или липса на 
промяна (Srivastava et al., 2001 81), или укрепване 
на антиоксидантния статус при шизофрения 
(Kuloglu et al., 2002 40, Dakhale et al., 2004 14, Kunz 
et al., 2008 41). Неотдавнашен метаанализ показва, 
че има повишение на нивата на липидните 
пероксидационни продукти и NO при шизофрения, 
докато супероксид дисмутазната активност е 
значително намалена (Zhang et al.1 2010 106). Това 
изследване също така показва, че активността на 
глутатион пероксидазата и каталазата не е повлияна 
при пациенти с шизофрения (Zhang et al., 2010 106). 
Независимо от това, различни доклади от различни 
изследователски групи показват по-ниски нива на 
каталаза при пациенти с шизофрения (Reddy et al., 
1991 72), както и повишени (Herken et al., 2001 36) 
или нормални (Yao et al., 1998a 99) нива. Също така 
се съобщава, че нивата на глутатион пероксидазата 
са непоследователни при пациенти с шизофрения 
(Herken et al., 2001 36, Ranjekar et al., 2003 70, 
Gawryluk et al., 2010 25). Резултатите от измерване 
на супероксид дисмутаза също са противоречиви 
– с увеличение (Redy et al., 1991 78, Zhang et al., 
2003 110) или намаление (Mukerjee et al., 1996 58, 
Ranjekar et al., 2003 70) в ензимната активност при 
пациенти с шизофрения. Интересно е, че нивата на 
супероксид дисмутазата са високи при хронични 
шизофренни пациенти (Reddy et al. 1991 72, Yao et 

al. 1998a 99, b 100, Zhang et al., 2003 110) или са с ниско 
ниво при първичен епизод на шизофрения (Raff a et 
al., 2009 69), което предполага, че ефикасността на 
невролептиците може отчасти да бъде медиирана 
чрез насърчаване на ендогенен антиоксидативен 
механизъм (Padurariu et al., 2010b 61).

Послесмъртни проучвания показват 40% 
изчерпване на GSH в Nucleus Caudatus на пациенти 
с шизофрения (Yao et al., 2006 97). По подобен начин, 
Gawryluk и колеги съобщават за намалени нива на 
GSH в послесмъртно изследване на префронтална 
кора на пациенти с шизофрения (Gawryluk et al., 
2010 25). В допълнение, проучванията с магнитна 
резонансна спектроскопия показват, че нивата на 
GSH са намалени с 52% в префронталната кора и 
с 27% в цереброспиналната течност на пациенти 
с шизофрения, податливи на терапия (Do et al., 
2000 19). Въпреки това, други изследвания на 
спектроскопия не успяват да открият намаляване 
на нивата на GSH в предната сингуларна кора 
(Terpstra et al., 2005 88), задната медиална челна 
кора (Matsuzawa et al., 2008 48) или медиалния 
темпорален лоб (Wood et al., 2009 93). При 
последните проучвания пациентите са лекувани 
с невролептици и поради това променливостта на 
резултатите може да е свързана със състоянието 
на медикамента, източника на проба, етническата 
принадлежност на пациента или изследваната 
област на мозъка.

За да се изследва нов модел на базата 
на клетки, получени от пациента от човешкия 
обонятелен невроепител, едно елегантно изслед-
ване оценя експресията на гени и белтъци и 
функцията на клетките от здрави контроли, 
пациенти с шизофрения или болест на Паркинсон. 
Обонятелният невроепител е единствената неврон-
на тъкан в човешкото тяло, която е лесно достъпна 
(Féron et al., 1998 23) и демонстрира зависими от 
заболяването изменения в клетъчната биология при 
шизофрения (McCurdy et al., 2006 49). Откритията, 
че молекулните профили от човешките обонятелни 
невронални клетки са подобни на тези на мозъчната 
тъкан след смъртта на пациенти с шизофрения, 
подкрепят използването на този клетъчен модел за 
изследване на клетъчни и молекулярни основи на 
неврологични състояния като шизофрения.

Нивата на плазмените антиоксиданти 
(пикочна киселина, албумин и билирубин) са 
значително по-ниски при шизофрения (Yao et al., 
1998c 102, 2001 103, Reddy et al., 2003 71). Тези открития 
се оказват независещи от статуса на пушене (Reddy 
et al., 2003 71). Плазмените нива на а-токоферол 
(McCreadie et al., 1995 50) и аскорбинова киселина 
(Subotipanec et al., 1990 84) също са съобщени като 
по-ниски при шизофренни пациенти. За разлика 
от това, тиоредоксинът се увеличава по време на 
острата фаза на шизофрения (Zhang et al., 2009108), 
но се нормализира при хронични шизофренни 
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пациенти с дългосрочна антипсихотична 
фармакотерапия (Zhang et al., 2009 108). Установено 
е също, че тиоредоксинът в серума положително 
корелира с позитивните симптоми на шизофрения 
(Zhang et al., 2009 108).

Експериментални данни от плъхове, 
изложени на ранно постнатално (ден 5-16) лечение 
с 1-бутионин-(S,R)-сулфоксимин (BSO), приет 
модел на оксидативен стрес, който предизвиква 
преходен дефицит в GSH, показват, че дефицитът на 
GSH води до дълготрайни поведенчески аберации 
(Cabungcal et al., 2007 9). Например, лечението 
с BSO води до нарушено пространствено учене 
и памет (Cabungcal et al., 2007 9). Тези открития 
подчертават ролята на оксидативните промени 
по време на развитието им в когнитивните 
процеси, свързани с шизофрения. По-специално, 
оксидативният стрес по време на ранното развитие 
може да доведе до дисфункция в интегрирането 
на сензорната информация, която е от значение 
за пространствената репрезентация. Такъв 
дефицит може да възникне от липса на свързаност 
в специфични области на мозъка, участващи в 
модулирането на различни когнитивни процеси 
(Cabungcal et al., 2007 9).

Съществуват все повече доказателства в 
подкрепа на увеличения оксидативен стрес при 
шизофрения с вероятни приноси от околна среда, 
генетични и имунологични фактори. Въпреки това 
точните молекулни механизми все още предстои 
да бъдат определени. Наистина, поддържането 
на редукционния баланс в клетките е основен 
компонент на хомеостазата, лежаща в основата 
на преживяемостта на невроните. Затова не може 
да бъде изненадващо, че всеки процес, който води 
до нарушаване на редукционния баланс, може 
драстично да повлияе на редица други биохимични 
процеси и да доведе до невронни дефицити и 
дисфункция.

В сравнение с други органи в тялото, 
мозъчната тъкан е по-уязвима към оксидативен 

стрес поради високата консумация на кислород, 
високото съдържание на полиненаситени мастни 
киселини и ниските нива на антиоксидантните 
ензими. Дори и така, невронните клетки са 
надарени с редица защитни механизми. Проблемът 
е, че те могат да бъдат претоварени от допълнителен 
оксидативен товар и че неуспехът на защитните 
механизми може да позволи на ендогенните 
окислителни процеси да повредят клетките и да 
доведат до патофизиологията на неврологичното 
заболяване. Проучвания и механизми, които 
контролират оксидативния стрес като метаболизма 
на GSH, могат да модулират патологията и 
когнитивните дефицити в моделите на шизофрения 
при гризачи (Cabuncgal et al., 2007 11, Dean et 
al., 2009 15, Steullet et al., 2010 82). Въпреки това, 
ролята на тези консервирани пътища в началото 
и прогресията на шизофренията при хората все 
още е неясна. Решаването на този основен въпрос 
ще зависи от бъдещи клинични интервенции, 
които са насочени към тези пътища, за да се 
установи тяхната роля в когнитивната дисфункция 
и невропатогенезата. Справянето с участието в 
оксидативен стрес предлага нова терапевтична цел 
за шизофрения. Само тогава, когато се разбират 
механизмите и участието на оксидативния стрес 
в патогенезата на шизофренията, подходите към 
антиоксидантната терапия ще бъдат проектирани 
ефективно и целенасочено. Поради това е важно да 
се отбележи, че предварителните резултати от някои 
клинични проучвания предполагат подобрено 
когнитивно функциониране при индивиди с 
шизофрения, които получават антиоксидантна 
терапия (Berk et al., 20087, Lavoie et al., 2008 42). 
Оттук, идентифицирането на жизнеспособни 
терапевтични стратегии за възстановяване 
на редукционния баланс и физиологичните 
нарушения, които произтичат от окислителен 
стрес, осигуряват вълнуваща възможност за 
лечение и в крайна сметка за предотвратяване на 
шизофрения.
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Резултати от приложение на Въпросник НИВО1/ НИВО2 от ДСМ 
5 ревизия на AПА
Андриана Каканакова
Катедра Психиатрия и Медицинска Психология, МУ Пловдив

Използван е Въпросник НИВО 1 / ДСМ 5 ревизия на АПА (Американска Психиатрична Асоциация), 
сред българска популация, с цел сравнение изявата на извънкритериални за Шизофрения / ШЗ и Биполярно 
Афективно Разстройство / БАР симптоми, в опит за потвърждение или отхвърляне на хипотезата за 
съществуването на тези диагностични категории в рамките на континуум. 

В резултат на анализ с t-тест, с независими извадки, на получените данни, се потвърждава 
хипотезата за липса на статистически значими разлики между групите изследвани лица с диагноза ШЗ 
/ БАР. Отхвърлянето на хипотезата за съществуване на статистически значими разлики между двете 
изследвани групи е допустимо само за изследваната извадка, по отношение изява на извънкритериална 
симптоматика. По отношение изява на психотична симптоматика, достъпна за изследване с Въпросник 
НИВО1 домейн VII (12, 13), може да се направи извода, че изявата на симптоматиката е статистически 
значимо различна в двете групи изследвани лица, но като степени на изява в рамките на континуум.

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(4):300 –304. 
Ключови думи: Биполярно разстройство, Шизофрения, Въпросници ДСМ 5, континуум на психози.

Level 1 cross-cutting symptom measure for evaluating extracriterial 
signs of psychiatric disorders 
Andriana Kakanakova
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University, Plovdiv

We used LEVEL 1 CROSS-CUTTING SYMPTOM MEASURE APA (American Psychiatric Association) with 
Bulgarian population in order to rate the level of  manifestation of extra criterial signs and symptoms in patients 
suff ering from Schizophrenia or Bipolar disorder, to test the continuum hypothesis. We performed IBM SPSS t-test 
for independent samples analysis of the rating scale. The analysis confi rms no statistically signifi cant diff erences 
between the two groups (patients with Schizophrenia and Bipolar disorder). We reject the hypothesis tested that 
there are statistically signifi cant diff erences only for the sample tested.

There is statistically signifi cant diff erence in the manifestation of psychotic features between the two groups, 
but these features are considered criterial, and the results can be extrapolated as degrees on a psychotic continuum.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(4):300 –304 
Key words: Bipolar disorder, Schizophrenia, LEVEL 1 CROSS-CUTTING SYMPTOM MEASURE, psychotic 

continuum.

Увод

обект на обсъждане и до наши дни. Още през 1924 
Блойлер 1 предполага, че има континуум между 
шизофрения и маниакално-депресивна психоза, 
както и че в хода на болестта пациентът може 
да се колебае между тези две полярности. Днес 
съществуването на шизоафективно разстройство 
като диагностична единица, в противовес на 
Крепелиновата дихотомия, подкрепя идеите за 
единна психоза и допуска съществуването на 
отделните психози като степени на континуум 2. В 

Проведеното научно изследване цели 
проучване на изявата на извънкритериални 
симптоми на психични заболявания сред пациенти 
с диагноза БАР и Шизофрения, съгласно ДСМ 5 
ревизия, в опит за потвърждаване или отхвърляне на 
хипотезата за съществуване на тези диагностични 
категории в рамките на континуум.

Хипотезата за съществуване на континуум 
на психозите датира от 19 – ти век, когато Гислен 
създава концепцията за единната психоза, която е 
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обзора си на литературни данни, Mundt 3 заявява, че 
на симптомно ниво не съществува специфичност 
по отношение на шизофрения и не може да се 
говори за едно заболяване, а по-скоро за спектър 
на идиопатичните психози.

Използваните в проучването въпросници 
НИВО 1, НИВО 2, изследват наличие на 
психиатрични симптоми в рамките на различни 
клинични психопатологични домейни. 

Хипотеза

Работна хипотеза е алтернативната 
хипотеза (H1) – пациентите с шизофрения и 
БАР-I имат изява на критериални симптоми, 
съгласно използваните понастоящем категориални 
класификационни системи, както и изява на 
извънкритериални симптоми. Не съществуват 
статистически значими различия в изявата на 
критериални и извънкритериални симптоми между 
двете заболявания. 

Материал на проучването 

Материал на проучването е шизофренна 
и БАР-І субпопулации, представени от пациенти 
с шизофрения и пациенти с биполярно афективно 
разстройство тип I (БАР-I), покриващи 
диагностичните критерии за шизофрения и 
БАР-І на DSM V на Американската психиатрична 
асоциация от 18.05.2013 г.   

Приета е методология на стратифицирана 
случайна извадка с цел тя да бъде представителна 
на генералната съвкупност, с възможност за 
контролирана селективност и рандомизиран 
подбор. Осъществена е стратификация по диагноза 
– шизофрения / БАР-I.

Пациентите, включени в проучването, 
са само от български произход, за да се избегне 
евентуално разсейване в резултатите поради 
липса на етнически и расови норми за изявата на 
критериална и извънкритериална симптоматика. 
В основната си част изследваните групи лица 
са от един и същи район – Пловдивска област 
и Старозагорска област, Южна България. 
Проучваните групи пациенти са съставени от 
случайна извадка от последователно постъпили 
на болнично или амбулаторно лечение пълнолетни 
пациенти в Клиниката по психиатрия и медицинска 
психология при УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пловдив, 
ДПБ Раднево, ДПБ Пазарджик и ЦПЗ Пловдив, за 
периода януари 2016 г. – юни 2017 г. Пациентите са 
скринирани за потенциални респонденти.

Диагнозите шизофрения и биполярно 
афективно разстройство тип І са поставени на 
базата на диагностичните критерии за двете 
заболявания на DSM V на Американската 

психиатрична асоциация от 18.05.2013 г.   
В съгласие с Хелзинкската конвенция 

за правата на човека всички изследвани 
лица, пациенти и контроли, са информирани 
предварително за целите, задачите и процедурата 
на проучването и дават писмено информирано 
съгласие за участие в изследването в присъствие 
на свидетел. Проучването е одобрено от Комисията 
по научна етика при Медицински университет – 
Пловдив. 

В проучването са включени 50 пациента 
с шизофрения на средна възраст 41.56 ± 10.87, от 
които 25 мъже и 25 жени. Групата на пациентите с 
БАР-І се състои от 46 пациента, на средна възраст 
45.58 г. ± 10.93, 16 мъже и 30 жени. 

Демографски характеристики

Не се наблюдават значими различия по пол 
във възрастта (мъже 44.27 / жени 43.24), началото 
на заболяването (мъже 28.49 / жени 30.24) между 
двете пациентски групи. Наблюдават се известни 
различия по диагноза по отношение възраст в 
началото на болестта (ШЗ 26.90 / БАР 32.30) и 
средна възраст (ШЗ 41.56 / БАР 45.28).  В групата 
изследвани лица с шизофрения при мъжете 
продължителността на боледуването е средно 16.92 
г. и е относително по-висока в сравнение с жените 
(13.29 г.); такава разлика в групата изследвани 
лица с БАР не се наблюдава.

Основният дял от пациентите са със средно 
образование, мъжете с диагноза шизофрения са 
предимно несемейни, както и по-големият брой 
жени с тази диагноза, за разлика от жените с 
диагноза БАР, които са преобладаващо семейни, 
докато едва около 30%  от мъжете с диагноза БАР 
са семейни.

Методика на проучването  

Използван е Въпросник НИВО 1, (DSM-
5 Self-Rated Level 1/2 Cross-Cutting Symptom 
Measure - Adult) на Американска Психиатрична 
Асоциация, за оценка наличието на критериални 
и извънкритериални симптоми на шизофрения и 
БАР-I.

ДСМ-5 самооценъчен въпросник НИВО 
1: тези инструменти може да се използват без 
допълнително потвърждение за разрешение 
от изследователи и клиницисти при пациенти. 
Авторски права: Американска Психиатрична 
Асоциация.

Изследваните лица са разделени на две 
групи – пациенти с шизофрения, пациенти с 
биполярно афективно разстройство тип І. 

Относно скала НИВО1 бе прието да се 
считат 
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 извънкритериални за ШЗ домейни I –
депресивност (1, 2), II – гняв (3), III – 
манийни симптоми (4, 5), IV – тревожност 
(6, 7, 8), VI – суицидност (11), VIII – сън 
(14), IX – памет (15), XIII – злоупотреби с 
психоактивни вещества (21, 22, 23); 

 извънкритериални за ШЗ и БАР домейни
IV – тревожност (6, 7, 8), V – болка (9, 10), 
X – обсесивно компулсивни симптоми 
(16, 17), XI – дисоциативни преживявания 
(18),  XIII – злоупотреби с психоактивни 
вещества (21, 22, 23); 

 критериален за БАР и ШЗ – домейн VII –
психотична симптоматика (12, 13).
Тъй като е необходима съпоставка 

между двете групи (ШЗ / БАР) за наличие на 
статистически значимо различие в резултатите, 
получени при изследване на наличието на 
извънкритериални симптоми, с цел потвърждение 
или отхвърляне на научната хипотеза, бе приложен 
t-тест за независими извадки.

Извадката отговаря на необходимите 
предпоставки, а именно хомогенност на 
дисперсията, нормално разпределение, което може 
да се приеме поради N>30 (96), независимост на 
двете извадки.

Резултати

При разглеждане на t-тест за независими 
извадки на въпросник НИВО 1 за всеки отделен 
айтъм, съставляващ домейните, правят впечатление 
следните зависимости:

По отношение изява на извънкритериалните 
за ШЗ симптоми в домейни I (депресивност, 
потиснатост), II (гняв), III (активност), IV 
(тревожност, паника, избягване),  при спазена 
хомогенност на дисперсията не се наблюдават 
статистически значими различия между двете 
изследвани групи – ШЗ / БАР. t (94) = - 2.48 - 0.09, 
p = 0.06 – 0.93. 

Относно домейн III (намалена нужда от 
сън ) не е спазена хомогенността на дисперсия, 
поради което се анализира Equal variances not 
assumed, както следва: липсва статистически 
значимо различие на честотата на изява на 

намалена нужда от сън между двете изследвани 
групи при t(84.9)=1.87, p = 0.08.

Относно  критериалния за БАР и ШЗ домейн 
VII (сетивни измами, СПР), отново се наблюдава 
липса на хомогенност на дисперсия, поради което 
се анализират Equal variances not assumed, както 
следва: айтъм 12 – халюцинации - t(74.9)=4.01, p 
= 0.000, айтъм 13 (по-скоро критериален за ШЗ) 
– симптоми от първи ранг- t(80.8)=4.84, p = 0.000.
Приемаме наличието на статистически значима
разлика между двете групи по отношение изявата
на психотична симптоматика.

По отношение изява на общите за 
двете групи извънкритериални симптоми за 
домейни IV (тревожност, паника, избягване), V 
(болка, подценяване),  X (обсесии, компулсии), 
XI (дисоциативни преживявания), както вече 
бе описано, не се наблюдават статистически 
значими разлики в симптоматиката от домейн IV 
(тревожност, паника, избягване).

При изявата на: соматични оплаквания 
(домейн V), спазена бе

 хомогенност на извадката, няма
статистически значима разлика между
двете изследвани групи, при t(94)=
-1.17/0.29, p = 0.27/0.77.

 обсесивно-компулсивна симптоматика
(домейн X), спазена хомогенност на
извадката за обсесивни мисли (айтъм 16),
не спазена за компулсии (айтъм 17), няма
статистически значима разлика между
групата изследвани лица с диагноза ШЗ и
групата с диагноза БАР, при t(94)= 0.28, p
= 0.88 и t(79.2)= 2.11, p = 0.0 38.

 дисоциативна симптоматика (домейн XI),
не е спазена хомогенността на извадката,
поради което се анализира Equal variances
not assumed, не се наблюдава  статистически
значима разлика между двете анализирани
групи ШЗ/БАР при t(72.2)= 2.03, p = 0.046.
Като цяло медианата на сумарната изява на

симптоматика, представена на Фиг. 1., е по-висока 
в групата пациенти с БАР, като тази пациентска 
група е и по-компактна по отношение изява на 
симптоматика.

Не бе разгледан анализ за домейн XIII 
поради липса на вариабилност в резултатите.
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Табл. 1.  Т-тест за независими извадки за Въпросник НИВО1.
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Фиг. 1. Сравнение на сумарната изява на симптоматика при групите пациенти с ШЗ/БАР.

Изводи

В резултат на направения анализ с t-тест, 
с независими извадки, на получените данни при 
изследване на наличието на извънкритериални 
симптоми, посредством Въпросник НИВО1 на 
ДСМ 5 (Американска Психиатрична Асоциация), 
се потвърждават данните за липса на статистически 
значими разлики между групите изследвани 
лица с диагноза ШЗ / БАР. Въпреки това се 
наблюдават статистически значими различия по 
отношение изява на психотичност между двете 
изследвани групи. Отхвърлянето на хипотезата за 

съществуване на статистически значими разлики 
между двете изследвани групи е допустимо само 
за изследваната извадка, по отношение изява на 
извънкритериална симптоматика. По отношение 
изява на психотична симптоматика, достъпна за 
изследване с Въпросник НИВО1 домейн VII (12, 
13), може да се направи извода, че изявата на 
симптоматиката е статистически значимо различна 
в двете групи изследвани лица, но отново като 
степени на изява в рамките на континуум.

Книгопис:
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3. Mundt, C., 1995. Psychotic continuum or distinct 
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Депресивна симптоматика при пациенти с повече от две телесни 
заболявания във възрастта 60-80 години в общата практика 
Иво Нацов 1, Владимир Нанков 2, Светлана Великова 3, Румен Трифонов 4, Калоян Нацов 5

1. АИСМП, Червен Бряг; 2. МБАЛ Кнежа; 3. ДПБ Карлуково; 4. ОПЛ,област Плевен; 5. МУ София.

Цел: да се изследва разпространеността на клинично изявена и субсиндромална депресивна 
симптоматика при пациенти с повече от две телесни заболявания; да се апробира инструмента PHQ-9 
за оценка на депресивността в късна възраст;да се провери хипотезата че наличието на повече от две 
телесни заболявания е предиктор на депресия.

Метод: в периода октомври 2014 - март 2016 бяха изследвани група пациенти във възрастовия 
диапазон 60 – 80 години с повече от две документирани хронични телесни заболявания посредством 
инструмента PHQ-9.За оценка на мултиморбидност бяха ползвани здравните досиета на пациентите. 
Тежестта й беше оценявана посредством Кумулативна болестна рейтингова скала.

Резултати: депресивните синдроми са значимо по-чести при мултиморбидни пациенти. 
Мултиморбидността се свързва с по-висок сбор от точки по PHQ-9 част и по-тежки нива на депресивна 
симптоматика в сравнение с общата популация. PHQ-9 е бърз и надежден инструмент за оценка на 
депресивността в късна възраст.

Заключение: мултиморбидността е по-скоро правило ,отколкото изключение в късна възраст. 
Диагностицирането на депресия при пациентите с мултиморбидност може да се окаже затруднено 
поради проявата на депресивните симптоми като телесни.

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(4):305 – 311. 
Ключови думи: депресия, мултиморбидност, коморбидност.

Depressive symptoms in patients aged 60-80 years with more than two 
chronic physical illnesses in general practice
Ivo Natsov 1, Vladimir Nankov 2, Svetlana Velikova 3, Rumen Trifonov 4, Kaloyan Natsov 5

1. Psychiatrist, Cherven Brjag; 2. General Hospital Kneja; 3. Psychiatric Hospital Karlukovo; 4. GP, Pleven; 5.

Objective: To investigate the prevalence of clinically relevant and subsyndromal depressive symptoms in 
patients with more than two somatic diseases; To approbate PHQ-9 as a tool for investigating depression in later 
life; to verify the hypothesis that presence of more than two somatic diseases is a predictor of depression.

Method: from October 2014 to March 2016 the group of patients in the age 60-80 years with more than 
two documented chronic diseases was investigated by means of PHQ-9. The assessment of multimorbidity was done 
using the patients’ health records. Its burden was assessed by the Cumulative Illness Rating Scale. 

Results: depressive syndromes were signifi cantly more frequent in patients with multimorbidity. 
Multimorbidity is associated with a higher sum of points in PHQ- 9 and heavier levels of depressive symptoms, 
compared to the general population. PHQ- 9 is a fast and reliable tool for evaluating depression in later life. 

Conclusion: multimorbidity is the rule rather than exception in later life. Diagnosis of depression in patients 
with multimorbidity may be diffi  cult because of the manifestation of depressive symptoms as somatic.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(4):305 – 311. 
Keywords: depression, multimorbidity, comorbidity.
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Въведение

Промяната на социално-икономическата 
ситуация и промяната на първичните жизнени 
стереотипи на хората в най-голяма степен засегнаха 
психологично и икономически най-уязвимите 
групи от населението. Демографската ситуация 
се промени в следствие на ниската раждаемост, 
високата смъртност и миграцията. Здравната 
система обаче продължава да бъде насочена към 
„болестта“, а не към „боледуващия“. Честотата 
на хроничните неинфекциозни заболявания се 
увеличи. В ежедневната амбулаторна консултативна 
практика пациентите с едно заболяване са по 
правило рядкост. Това е факт особено за възрастта 
над 60 години, в която наличието на две и повече 
телесни заболявания е правило, състояние, 
което се обозначава като мултиморбидност / 
ММ /. Психологичните разстройства, свързани 
с мултиморбидността, остават слабо проучена 
област изобщо, а в България такива проучвания 
липсват.

Цели

Да се проучат : 
 разпространението на клинично

изявена и субсиндромална
депресивна симптоматика при
пациенти с повече от две телесни
заболявания във възрастта над 60
години;

 да се апробира инструмента PHQ-
9 за оценка на депресивността в
късна възраст;

 да се провери хипотезата, че
наличието на повече от две
телесни заболявания е предиктор
на депресия;

 демографските характеристики на
тези пациенти;

 връзката между депресивната
симптоматика и тежестта на
телесните симптоми;

 междуполовите различия при
пациенти с мултиморбидитет и
депресия.

Методика

За целите на това проучване бяха изследвани 
медицинските досиета на 1128 пациента от общата 
практика. Посредством Кумулативна Рейтингова 
Болестна Скала беше оценяван коморбидитета и 
неговата тежест.  

Включващи критерии бяха:
 възраст над 60 години;

 документирано наличие на повече от две
хронични телесни заболявания.

Изключващи критерии бяха:
 тежка деменция;

 афазия, тежка хемиплегия;

 терминални състояния;

 психотични състояния, шизофрения;

 несъгласие за участие.

Депресията бе оценявана посредством 
българската версия на PHQ-9, апробирана и 
валидирана от П. Маринов. PHQ-9 e бързо 
приложим, икономичен тест, измерващ 
депресивността както категориално (малка, 
голяма), така също и димензионално (тежест). Той 
е конгруентен на ДСН-4, сензитивността му е 0.77, 
а специфичността му е 0.94 1. Според нас наличието 
на соматични симптоми е преимущество пред други 
инструменти, тъй като депресията в тази възраст 
много често се представя с телесна симптоматика. 
Броят точки, който може да се получи варира от 0 
до 27. На таблицата по-долу представяме тежестта 
на депресията в зависимост от точките по PHQ-9.

Табл.1 PHQ-9 и тежест на депресията

Брой точки Тежест на депресията

0-4 Незначими депресивни симптоми
5-9 Лека депресия/субсиндромна?
10-14 Умерена депресия
15-19 Умерено тежка
20-27 Тежка
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Както отбелязахме, освен по тежест, този 
инструмент измерва депресията и в категориален 
аспект 1. Изискването за поставяне на диагноза 
Голяма депресия е наличие на утвърдителен отговор 
на един от първите два въпроса и присъствието на 
5 от 9-те симптома изброени в последствие (виж 
приложение) през по-голямата част на деня. За 
поставяне на диагноза Малка депресия се изисква 
също положителен отговор на един от първите два 
въпроса и два до четири от изброените симптоми 
през по-голямата част на деня.

Резултати

От 1128 пациента 341[33.1%] се оказаха 
над 60 годишна възраст.От тях 249[73.0%] бяха 
с повече от две телесни заболявания; 71 [20.7%] 
с едно заболяване; 56 [16.4%] без телесно 
заболяване.35 не покриха включващите критерии: 
2-ма с афазия; 2-ма в терминално състояние;
4-с деменция; 1 с шизофрения и 26 отказаха да
участват.

По този начин обект на проучването 
останаха 214 [62.9%] пациента, разпределени 
както следва:101 [29.6%] с две заболявания;66 

[19.4%] – с три; 28 [8.3%] – с четири и 19 [5.6%] – с 
пет и повече телесни болести. 

 Най-чести соматични заболявания:

1. исхемична болест на сърцето, сърдечна
недостатъчност, хипертония, аритмии,
хронична обструктивна белодробна
болест, астма;

2. диабет, хиперхолестеролемия;

3. паркинсонизъм, инсулт, полиневропатии;

4. глаукома, катаракта;

5. мускулноскелетни заболявания;

6. бъбречни заболявания;

7. псориазис.

В това проучване ние не открихме някакви 
специфични модели на клинично представяне на 
мултиморбидитета.

 Разпределение по тежест на мултиморбидитета :

Представено е на Табл. 2, при измерване с индекса на Кумулативната Рейтингова Болестна Скала (КБРС).

Табл. 2. Тежест на мултикоморбидитет.

КБРС

Индекс
0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 

Брой пациенти

67

30 – м

37 – ж

59

21 – м

38 – ж

79

29 – м

50 – ж

9

3 – м

6 – ж

 Разпределение на брой заболявания по пол

Представено е на Табл. 3, с данни за брой заболявания при мъже и при жени. 

Табл. 3. Разпределение на брой заболявания по пол.

Брой заболявания Мъже – 86 (40.2%) Жени – 128 (59.8%)

2 заболявания 43      (20.1%) 58        (27.1%)

3 заболявания 24      (11.2%) 42        (19.7%)

4 заболявания 11      (5.1%) 17        (7.9%)

5+ заболявания 8        (3.7%) 11         (5.1%)
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 Разпределение на пациентите по скалата на PHQ-9

Табл. 4. Разпределение по тежест на оценки според PHQ-9.

Точки по PHQ-9 Брой пациенти %
0 – 4 99 46.3%
5 – 9 53 24.8%
10 – 14 32 14.9%
15 – 19 26 12.1%
20 – 27 4 1.9%

В групата от 0-4 точки разпределението е 
както следва:

 0 точки – 27 пациента; 1 точка – 23
пациента; 2 точки – 21 пациента; 3 точки
– 14 пациента;

4 точки – 15 пациента

В групата от 5 – 9 точки 49 пациента 
посочват преживяването в продължение на един 
ден / няколко дни симптоми на анхедония или 
дистимия, което представлява 94.1% от пациентите. 
Тези пациенти по наше мнение са потенциално 

депресивни.

 Най-чести симптоми :

умора – 72.3%; проблеми със съня – 71.4%;
проблеми с концентрация на вниманието –
54.6%.

 Най-редки симптоми:

суицидни мисли – 12.7%; преживяване на
неудачник – 14.3%.

 Връзка между депресивната симптоматика
и брой на заболяванията:

Представено е на Табл. 5, с данни за разпределение на пациентите по брой заболявания и честота на 
депресивност при пациентите – по брой и в процент.

Табл. 5. Разпределение по брой заболявания и брой /процент на депресивните пациенти.

Брой заболявания

Брой депресивни

пациенти

%

2 заболявания 24 / 101 23.8%
3 заболявания 21 / 66 31.8%
4 заболявания 9 / 28 32.2%
5+ заболявания 8 / 19 42.1%

 Разпределение на депресивните пациенти по пол

Представено е на Табл. 6, с данни за разпределение на пациентите по брой заболявания и честота на 
депресивност при пациентите, разпределени по пол.

Табл. 6. Разпределение по брой заболявания и брой /процент на депресивните пациенти – мъже и жени.

Брой заболявания

Депресия – мъже

      21 (33.88%)

Депресия – жени

      41 (66.12%)
2 заболявания 9      (14.5%) 15        (24.2%)
3 заболявания 7      (11.3%) 14        (22.5%)
4 заболявания 3       (4.8%) 6           (9.7%)
5+ заболявания 2        (3.2%) 6            (9.7%)
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 Връзка между депресията и тежестта на мултиморбидитета:

Представено е на Табл. 7, с данни за разпределение на пациентите с мултиморбидитет и депресия 
според стойността на КРБС – индекс. 

Табл. 6. Разпределение на пациентите с мултиморбидитет и депресия според оценките на КРБС – индекс.

КРБС ИНДЕКС 0-1 1-2 2-3 3-4
Брой пациенти с 
мултиморбидитет и 
депресия

            26        17        19 0

Изводи

мултимолбидност.

 Скринингът на депресия при пациенти с
мултиморбидност е подценен.

 PHQ-9 е бърз, икономичен и информативен
тест за откриване на депресия при 
пациенти с мултиморбидност в общата 
практика.

 PHQ-9 има предимството да съдържа
соматични симптоми, чрез които най-
често се представя депресията при 
мултиморбидност.

 Депресивната симптоматика е много честа
при наличие на повече от две хронични 
телесни заболявания.

 Депресията е свързана с броя на телесните
заболявания, но не и с тежестта им.

Мултиморбидността е свързана с високи
стойности на PHQ-9.

 Депресивната симптоматика е по-честа
при жени с мултиморбидност.

 PHQ-9 показва високи стойности на
субсиндромалните форми на депресия при 
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Приложение:

ИНСТРУМЕНТ ЗА ОЦЕНКА НА ДЕПРЕСИЯ И ТРЕВОЖНОСТ

Уважаеми Госпожо/Господине,
моля да отговрите на следните въпроси,които биха подпомогнали Вашето лечение.

Инициали                                                Пол
Дата на раждане                                     Възраст

Образование:основно/1/  средно/2/  висше /3/ подчертайте!
Семейно положение:несемеен/а /1/ семеен/2/ разведен/а/3/ вдовец/ица/4/
Деца:няма/1/ има/2/ брой/....../
Професия:................................................................................./да се напише/
Работа: безработен/на/1/ работи по специалността/2/ работи не по специалността /3/ пенсионер по болест/4/ 
пенсионер по възраст/5/

Съпътстващи заболявания /опишете/

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Предходно лечение от невролог или психиатър /за какво заболяване и с какви медикаменти ,ако има такива/

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Други приемани лекарства:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

А. Моля, отговорете на следните въпроси/оградете вярното/:

1. през последния месец често ли сте се чувствали тъжен,потиснат или отчаян?   да    не

2. през последния месец често ли сте имали отслабени интерес,удовлетворение или 
удоволствие от правене на нещо   да    не

Ако отговорът на поне един от двата въпроса е ДА, моля продължете на следващата страница с въпрос №1, след 
като прочетет следващите два въпроса.

Б. Моля, отговорете на следните въпроси /оградете вярното/:

1. през последните 4 седмици имали ли сте пристъп на тревожност-внезапно чувство 
на страх или паника?    да    не

2. имали ли сте чувство на напрежение, тревожност, „на ръба“ или притеснен за 
различни неща?    да    не
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Ако отговорът на поне един от двата въпроса е „ДА“, моля, продължете към следващата страница с въпрос №2.

1.през последните 2 седмици колко често сте били 
притесняван/а от следните проблеми?

изобщо не 
съм

няколко 
дни

повече от 
половината 

дни

почти 
всеки ден

0 1 2 3
А. слаб интерес или слабо удоволствие от всекидневни 
дейности

Б. чувство на потиснатост, мъка или безнадеждност

В. проблеми със съня или прекомерен сън

Г. чувство на умора или липса на енергия

Д. отслабен или повишен апетит

Е. лошо чувство към себе си или преживяване,че сте 
неудачник

Ж. затруднено концентриране върху задачите,като 
например четене

З. забавени движения или говор

И. мисли, че е по-добре да не сте жив/а

подсборове

сбор

Иво Нацов, психиатър, дм, АИСМП, Червен Бряг
Адрес за кореспонденция: ivo_nacov@abv.bg
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Съзнание за болест и депресивни симптоми при шизофрения
Тодор Толев, Владимир Трънов, Мария Николова, Пенка Грозева, Донка Терзиева, Калинка Дребова,
Тодора Бацева, Радка Патричева, Аврам Толев, Татяна Пракова, Красимира Джеджева, 
Никола Пировски, Румен Гъдев
Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – Раднево 

В проучване при 1043 новопостъпили пациенти (590 мъже и 453 жени) с шизофрения според 
критерии на DSM-IV, хоспитализирани за пореден епизод, установихме значима права корелация между 
тежест на увредите в критичност и съзнание за болест с честота на принудително хоспитализиране, 
но не и с възраст, болестен дебют, давност на болестта и брой предходни епизоди и хоспитализации, 
значима права корелация с PANSS  факторите за позитивни и негативни симптоми, дезорганизация и 
възбуда-враждебност, и значима обратна корелация с показатели от фактора за ажитация-депресия – 
тревожност, потиснатост и чувство на вина, но не и с напрежение. Резултатите са съпоставени с други 
подобни изследвания и са коментирани в контекста на хипотезите за родство на увредите в съзнание за 
болест и критичност  с когнитивните мозъчни дисфункции и с нееднородното естество на депресивния 
симптомокомплекс при шизофрения.

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(4):312 – 321. 
Ключови думи: съзнание за болест, инсайт, депресивни симптоми, шизофрения.. 

Insight and depressive symptoms in schizophrenia
Todor Tolev, Vladimir Tranov, Maria Nikolova, Penka Grozeva, Donka Terzieva, Kalinka Drebova, 
Todora Batseva, Radka Patricheva, Avram Tolev, Tatiana Prakova, Krasimira Djedjeva, Nikola Pirovski, 
Rumen Gudev
State psychiatric hospital Dr Georgi Kissiov – Radnevo 

In a study of 1043 newly admitted patients (590 males, 453 females) with schizophrenia according to DSM-
IV criteria, hospitalized for a consecutive episode, results are provided for signifi cant positive correlation of insight 
impairments and frequence of compulsory treatment, but not with age, illness onset, duration of illness and number 
of previous episodes and hospitalizations; and also a signifi cant positive correlation with PANSS-factors for positive 
and negative symptoms, disorganization and excitement-hostility, and signifi cant negative correlation with items of 
agitation-depression factor – anxiety, feelings of guilt, depression, but not with tension. Results are compared with 
data of similar investigatins, and are commented in the context of hypotheses for affi  nity of insight impairments with 
cognitive brain dysfunctions and heterogeneity of depression phenomena in schizophrenia.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(4):312 –321. 
Key words: awareness of illness, insight, depression symptoms, schizophrenia.

Депресивността при шизофрения е 
сериозен клиничен и социален проблем, защото 
(по Siris, 2000 43) депресията често е асоциирана 
с лош изход (Falloon et al., 1978), увредено 
функциониране и страдания (Siris, 2000), висока 
честота на релапс с рехоспитализация (Mandel et 
al., 1982; Roy et al., 1983; Johnson, 1988; Birchwood 
et al., 1993) и самоубийство (Roy et al., 1983; 
Caldwell, Gottesman, 1990; Heila et al., 1997) – 
с което приключват живота си около 10% от 
пациентите с шизофрения (Caldwell, Gottesman, 
1990; Fenton et al., 1997). Приблизителната честота 

на депресивност при шизофрения е около 25% 
(McGlashan, Carpenter, 1976; Siris, 1991; Mandel 
et al., 1982; Siris, 1995 – по Siris, 2000 43), но са 
публикувани и други данни – 13% (Barnes et al., 
1989 5); 15.3% (Rajkumar, 2015 39); 17.4% (Tharyan, 
Kuruvilla, 1994 44); 30% (Elk et al., 1986 16); 34.25% 
(Grover et al., 2017 21), като разликите са заради 
нееднакви изследвани популации и нееднакви 
изследователски методики. 

А в наше проучване, честотата на 
депресивност сред пациените с шизофрения, 
според вида на симптомите, оценени по PANSS, е 
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67.5% за напрежение, 36.2 % за тревожност, 25.9% 
за потиснатост и 15.6% за чувство на вина, като 
преобладават много леките (от 21.7% до 34.1%) 
и леки степени (от 13.3% до 49.1%), а умерено 
изразените и тежките степени са редки – от 0.2% 
до 2.2% от случаите (Толев и сътр., 2008 1).

Депресивни симптоми при шизофрения 
са описани още от Bleuler и Mayer-Gross, но 
сравнително отскоро депресията е обособена 
като отделен синдром при шизофренната болест 
(Siris, 2000 43). Това обстоятелство, както и 
други, актуализират темата за структурата на 
шизофренния симптомокомплекс – защото става 
ясно, че привичните три димензии – позитивна, 
негативна и на дезорганизация вече не описват 
добре болестта и се налага преосмисляне на 
броя на факторите, обясняващи симптомния 
състав на това заболяване. Има данни например, 
че съществуват осем големи димензии за 
психопатология – психотичност, дезорганизация, 
дефицит, мания, депресия, възбуда, кататония и 
нарушено самосъзнание / инсайт (Peralta, Cuesta, 
2001 37). И една от тези димензии – депресивността, 
е свързана с други – което подчертава сложността в 
напречен срез и динамика на шизофренната болест. 
Например, депресивните симптоми корелират с 
по-леко изразени негативни симптоми (Tharyan, 
Kuruvilla, 1994 44). Такава корелация е установена и 
според оценките на SANS спрямо MADRS (Dollfus 
et al., 1995 14), както и според оценките на SANS / 
PANSS-negative спрямо CDSS (Majadas et al., 2012 

29). Има данни и за права корелация по PANSS 
positive subscale, и обратна корелация по PANSS 
negative subscale спрямо тежест на депресивността 
според CDSS (Rajkumar, 2015 39). 

Друга важна димензия на шизофренната 
болест е нарушеното самосъзнание / критичност за 
болест (insight) – което се приема за проминираща 
шизофренна особеност, много по-силно 
изразена при тази болест отколкото при други 
психотични разстройства и вероятно изводима от 
неврофизиологични дисфункции, асоциирани с 
това заболяване (Amador et al., 1994 2) – макар да 
има данни за липса на връзка между нарушения в 
съзнание за болест и такива дисфункции (Cuesta, 
Peralta, 1994 13). В тази връзка са наблюденията, 
че дефицитите в системата ToM (Теория на 
разума, Theory of Mind) увреждат съзнанието за 
болест по начин, независим от неврокогнитивния 
дефицит и симптомите при хронична шизофрения 
(Konstantakopoulos et al., 2014 26).

Приема се, че нарушеното съзнание за 
болест, което по литературни данни е налице при 
50 – 80% от пациентите с шизофрения (Raff ard 
et al., 2008 38), е нехомогенен конструкт с отделно 
обособени димензии заради присъствието на 
психологични, невропсихологични и органични 
фактори (Ouzir et al., 2012 35). Посочват се пет 

димензии – съзнание за психична болест, съзнание 
за социалните последствия от болестта, съзнание 
за нужда от лечение, съзнание за симптоми и 
свързването на тези симптоми с болестта (Mintz 
et al., 2003 30). В рамките на оценъчна методика 
се посочват и четири димензии – съзнание за 
психично разстройство, съзнание за полза от 
лечението, съзнание за социалните последици 
от болестта, съзнание за настоящи и за минали 
болестни прояви (Raff ard et al., 2008 38). Посочва 
се още и вариант с три димензии на съзнание за 
болест – за наличие на психично разстройство, 
за наличие на болестни симптоми и за роля на 
лечението (Gilleen et al., 2011 20). 

Оказва се, че тежестта на увредите на 
съзнание за болест е асоциирано с тежестта 
на клиничните симптоми на шизофренния 
пациент. Посочва се например, че подобрението 
в негативните симптоми  корелира с подобрена 
критичност към миналите, но не и настоящите 
симптоми (Kemp, Lambert, 1995 23). Съобщава се 
за умерена обратна корелация между съзнание за 
болест и мисловна дезорганизация, халюцинации и 
налудности (Kim et al., 1997 25), както и с негативни 
симптоми (Collins et al., 1997 12). Извън връзка с 
когнитивните симптоми, по-добре съхраненото 
съзнание за болест корелира с по-малко позитивни 
симптоми (Carroll et al., 1999 9). Налице е значима 
обратна корелация на мисловните разстройства с 
ниво на съзнание за болест, но няма връзка между 
съзнание за болест и негативни симптоми (Baier 
et al., 2000 4). Има данни за слаба обратна връзка 
между съзнание за болест и общи, позитивни и 
негативни симптоми (Mintz et al., 2003 30). Посочва 
се асоциация на увредено съзнание за болест с 
по-тежки негативни и дезорганизирани симптоми 
(Mutsatsa et al., 2006 33). Но като цяло, оказва се 
че резултатите от изследванията в тази област са 
твърде противоречиви – вероятно заради различия 
в дизайн и изследвани популации (Smith et al., 2000 

43).
Любопитна особеност на депресивните 

симптоми при шизофрения е корелацията на тежко 
изразена депресивност със съхранено съзнание 
за болест – сполучливо наречена „шизофренен 
парадокс” / „insight paradox“ (Belvederi et al., 2016 

7). В тази насока са множество изследвания за 
връзка на съзнание за болест с депресивност при 
шизофрения, като тук ще се спрем само на малка 
част от тях.

Някои от изследванията са насочени към 
регистриране на обратна корелация на депресивни 
феномени с отделни димензии на съзнанието 
за болест – например, с липса на съзнание за 
болест и особено – с неосъзнаване на социалните 
последици от болестта (Moore et al., 1999 32); със 
съзнание за болест, но не и със съзнание за нужда 
от лечение (Carroll et al., 2004 10); със съзнание 
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за клинични симптоми (Smith et al., 2000 43); с 
когнитивния компонент на инсайт (Ekinci et al., 
2012 18; Choudhary et al., 2016 11; Grover et al., 2017 

21); с клиничен и когнитивен инсайт (Misdrahi et 
al., 2014 31). Според данни от обзор и метаанализ, 
когнитивният инсайт, считан за съставка на 
клиничния инсайт, е значимо свързан с тежестта 
на депресивност (Palmer et al., 2015 36). Резултатите 
от друг метаанализ на 59 проучвания сочи, че 
депресията е с обратна корелация спрямо общия 
клиничен инсайт, със съзнанието за психична 
болест и за наличие на симптоми, но не и със 
съзнание за социалните последици от болестта, 
нито със съзнание за необходимост от лечение 
(Belvederi Murri et al., 2015 8).

Друга част от изследванията е насочена 
към потвърждаване на обратната асоциация 
между съзнанието за болест като цяло и тежестта 
на депресивните феномени. Налице са данни 
например за депресивни симптоми, асоциирани 
със съхранен инсайт – по-убедително представени 
при възрастни пациенти (Tharyan, Kuruvilla, 
1994 44). Посочва се, че пациентите с по-изразена 
некритичност имат по-малко депресия и по-висока 
способност за рационализация и себезаблуда 
(Moore et al., 1999 32). Отчита се обратна корелация 
на тежест на депресивните симптоми с нарушено 
съзнанието за болест (Толев и сътр, 2008 1). 
Съобщава се за обратна корелация между инсайт и 
депресивност – по-изразена при по-кратка давност 
на болестта, като се изказва предположение, 
че слабият инсайт служи за протекция срещу 
депресия в ранните фази на възстановяване от 
шизофрения (Ampalam et al., 2012 3). Посочва се, 
че засилването на инсайт корелира с намален риск 
от суицид (Barrett et al., 2015 6). Дават се опити за 
обяснение на „шизофренния парадокс” с влияние 
на авто-стигма / интернализирана стигма върху 
взаимодействията на инсайт и депресия (Lysaker 
et al., 2007 27; Lysaker et al., 2013 28). В този дух е и 
находката, че високият инсайт намалява надеждите 
и увеличава депресията и авто-стигмата (Schrank 
et al., 2014 41). Подчертава се, че подобрението в 
инсайт е свързано с подобрено съдействие, но 
и с повече депресивни симптоми (Gandhi et al., 
2016 19). Предупреждава се, че при първи епизод 
на шизофрения високата критичност е предиктор 
за депресия (Drake et al., 2004 15). Допуска се, че 
добрият инсайт, съчетан с чувство на безнадеждост 
и добър когнитивен потенциал предвещава 
самоубийство при хронична шизофрения (Kim et 
al., 2003 24). Има обаче и данни, че с подобряване 
на инсайт суицидният риск намалява (Barrett et 
al., 2015 6). Отбелязва се, че пациентите с добър 
инсайт са застрашени от депресия, а тези с лош 
инсайт – от по-лошо когнитивно функциониране 
(Saeedi et al., 2007 40). В добър обзор via MEDLINE 

/ PsyCINFO (Eneman, Sabbe, 2006 17) е отбелязано, 
че има права корелация между инсайт и чувство 
на безнадеждност, но безнадеждността не бива 
да се приема винаги като психопатологичен 
знак, защото може да е резултат от разнообразни 
средови влияния. И в заключение, връзката между 
инсайт и депресия може да се приеме като добре 
доказано явление при шизофрения – и особено 
при пациентите с нисок социоикономически 
статус, затегнат ход на болестта и лоши контакти с 
помагащите служби (Belvederi et al., 2016 8).

Заради липсата на достатъчна яснота кои 
от съставките на депресивния симптомокомплекс 
при шизофрени и кои демографско-клинични 
параметри и разновидности на психопатологични 
симптоми на шизофренния пациент са асоциирани 
с увреди в съзнанието за болест, проведохме това 
изследване при новопостъпили в психиатричен 
стационар шизофренни пациенти.

Методи
Съпоставихме 1043 пациенти (590 мъже и 

453 жени) с параноидна шизофрения по критерии 
на DSM-IV, новопостъпили за пореден епизод в 
психиатричен стационар. 

Използвахме показателя от скалата PANSS 
(Positive and Negative Syndrome Scale) 22 – G12 
Липса на критичност и съзнание за болест за 
оценка на тежестта на увредите на съзнанието за 
болест. 

За оценка на тежест на симптомите 
използвахме скалата PANSS (Positive and Negative 
Syndrome Scale) 22. Представихме данните по 5 – 
факторния модел на Wolthaus et al. 45, с факторите: 
позитивен, негативен, ажитация-депресия, възбуда-
враждебност и дезорганизация. Съдържанието 
на факторите на този модел е представено в 
Приложение 1. 

Статистическата обработка бе извършена 
по методите на ANOVA / Bonferoni, Kruskal Wallis 
Test и чрез корелационен анализ (коеф. на Kendall, 
Spearman).

Резултати
Данните за социодемографските 

характеристики на пациентите (Табл.1) и за 
клиничните им симптоми (Табл.2) описаха 
изследваната кохорта – съставена от пациенти 
с дългогодишна, често рецидивираща и тежко 
протичаща параноидна шизофрения, налагаща 
болнично лечение при почти всеки болестен 
епизод, понякога – по принудителен ред  заради 
изразени симптоми от позитивен и негативен тип, 
за дезорганизация и възбуда- враждебност, както и 
с относително леки симптоми от депресивен тип.
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Табл. 1.  Демографски показатели и параметри на болест при пациентите, N = 1043.

СРЕДНА   
ВЪЗРАСТ

НАЧАЛО НА 
БОЛЕСТТА

ДАВНОСТ НА 
БОЛЕСТТА

БРОЙ       
ЕПИЗОДИ

ХОСПИТАЛИ 
ЗАЦИИ

МЕРКИ  НА 
ПРИНУДА

MEAN 43,95 25,8834 17,9189 8,6859 8,6614 1,3623

N 1043 986 987 917 635 828

STD. DEVIATION 11,390 8,30238 11,58484 7,67087 8,09936 2,21059

Табл. 2.  Клинични симптоми според показателите на PANSS / Wolthaus et al. Pentagonal model при пациентите, N = 1043.

PANSS 
POSITIVE

PANSS 
NEGATIVE

PANSS 
DISORGANIZ

PANSS 
HOSTILITY

PANSS 
DEPRESSION

PANSS   TOTAL 
SCORE

MEAN 23,5302 23,0883 23,9885 9,5820 7,9837 92,3509

N 1043 1042 1043 1043 1043 1043

STD. DEVIATION 5,37855 5,77998 4,96126 2,80624 2,18060 16,38323

Данните за разпределение по тежест на 
оценките за симптоми от фактора ажитация / 
депресия на PANSS / Wolthaus (Табл.3) показаха 
преобладаване на оценки за липса или лека степен 
на изява на симптомите за депресивност. Оценки 
за тежка и екстремна изява не бяха отбелязани. 

Оценките, съпоставящи тежестта на 
отделните показатели за депресивност (Табл.4) 
показаха сходни стойности за показателите 
G2 Тревожност, G3 Чувство на вина и  G6 
Потиснатост, докато тежестта по показателя  G6 
Напрежение бе значително по-висока.

Табл. 3.  Показатели от фактора Ажитация / Депресия  на PANSS / Wolthaus Pentagonal  model – разпределение на оценки по тежест

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

СТЕПЕНИ НА ТЕЖЕСТ N % N % N % N %

1 – ЛИПСВА 409 39,2 868 83,2 65 6,2 646 61,9

2 – ГРАНИЧНО 358 34,3 105 10,1 99 9,5 270 25,9

3 – ЛЕКО 216 20,7 56 5,4 464 44,5 81 7,8

4 – УМЕРЕНО 52 5,0 11 1,1 357 34,2 36 3,5

5 – ИЗРАЗЕНО 8 ,8 3 ,3 53 5,1 10 1,0

6 – ТЕЖКО – – – – 5 ,5 – –

7 – ЕКСТРЕМНО – – – – – – – –

ОБЩО: 1043 100 % 1043 100 % 1043 100 % 1043 100 %

Табл. 4.  Клинични симптоми за ажитация / депресия според показателите на PANSS / Wolthaus et al. Pentagonal model .

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

MEAN 1,9377 1,2512 3,2387 1,5561

N 1043 1043 1043 1043

STD. DEVIATION ,92986 ,62742 ,93634 ,85148

Данните за разпределение по тежест на 
оценките за липса на критичност и съзнание за 
болест според показателя G12 на PANSS (Табл.5) 
показаха преобладаване на оценки за умерени, 
изразени и тежки увреди на критичността, 

което получи отражение и в средната оценка за 
некритичност (Табл.6) , но тази находка не бе 
учудваща за изследваната от нас популация тежко 
боледуващи пациенти с шизофрения.

Табл. 5.  Разпределение на оценките за тежест по показателя G12 липса на критичност и съзнание за болест на PANSS.

1 – ЛИПСВА 2 – ГРАНИЧНО 3 – ЛЕКО 4 – УМЕРЕНО 5 – ИЗРАЗЕНО 6 – ТЕЖКО 7 – ЕКСТРЕМНО ОБЩО

БРОЙ  9 19 107 278 317 279 34 1043
ПРОЦЕНТ  ,9 1,8 10,3 26,7 30,4 26,7 3,3 100 %

Табл. 6.  Средна стойност на оценката за тежест по показателя G12 липса на критичност и съзнание за болест на PANSS.

G12 – ЛИПСА НА КРИТИЧНОСТ И СЪЗНАНИЕ ЗА БОЛЕСТ MEAN N STD. DEVIATION

СРЕДНА СТОЙНОСТ И СТАНДАРТНА ДЕВИАЦИЯ 4,7718 1043 1,15152
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Данните от корелационния анализ за 
асоциация на тежестта на увредите в съзнание 
за болест според показателя G12 на PANSS и 
основните параметри на боледуване (Табл.7) 
показаха липса на корелационна връзка с възрастта 
на пациентите, дебюта и давността на болеста 

и броя на предходните болестни епизоди и 
хоспитализации. 

Единствено за показателя за брой на 
принудително хоспитализиране се прояви високо 
значима права корелация.

Табл. 7.  Асоциация между параметри на боледуване и липса на критичност / съзнание за болест по PANSS – корелационен анаилиз

СРЕДНА 
ВЪЗРАСТ

НАЧАЛО НА 
БОЛЕСТТА

ДАВНОСТ НА 
БОЛЕСТТА

БРОЙ     
ЕПИЗОДИ

ХОСПИТАЛИ 
ЗАЦИИ

МЕРКИ  НА 
ПРИНУДА

Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff ,017 ,042 ,006 -,005 ,016 ,164 ** 
Sig. (2-tailed) ,459 ,081 ,809 ,830 ,590 ,000

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. ,023 ,055 ,009 -,006 ,024 ,197 ** 
Sig. (2-tailed) ,465 ,087 ,786 ,855 ,547 ,000

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

Данните от корелационния анализ за 
асоциация на тежестта на увредите в съзнание 
за болест според показателя G12 на PANSS 
и факторите на PANSS / Wolthaus (Табл.8) 
показаха високо значима права корелация с 

факторите за позитивни и негативни симптоми, 
за дезорганизация, за възбуда-враждебност и за 
общата оценка по PANSS. Установи се и значима 
обратна корелация с фактора за ажитация-
депресия.

Табл. 8.  Асоциация между клинични симптоми и липса на критичност / съзнание за болест по PANSS – корелационен анаилиз

PANSS 
POSITIVE

PANSS 
NEGATIVE

PANSS 
DISORGANIZ

PANSS 
HOSTILITY

PANSS 
DEPRESSION

PANSS   TOTAL 
SCORE

Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff ,558 ** ,279 ** ,437 ** ,367 ** -,053 * ,523 **
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,031 ,000

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. ,689 ** ,358 ** ,545 ** ,460 ** -,067 * ,660 **
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,030 ,000

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

Данните от корелационния анализ за 
асоциация на тежестта на увредите в съзнание 
за болест според показателя G12 на PANSS и 
симптомите от депресивния фактор на PANSS / 
Wolthaus (Табл.9) показаха високо значима обратна 

корелация с показателите G2 Тревожност, G3 
Чувство на вина и  G6 Потиснатост. 

Оказа се, че корелацията с показателя  G6 
Напрежение бе високо значима, но права.

Табл. 9.  Асоциация между депресивни симптоми и липса на критичност / съзнание за болест по PANSS – корелационен анаилиз

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

Kendall’s tau_b/ Correlation Coeff -,176 ** -,245 ** ,319 ** -,173 **
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. -,204 ** -,274 ** ,370 ** -,199 **
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

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

За анализиране на корелацията на увредите 
в съзнанието за болест с четирите показателя 
от фактора за ажитация-депресия по PANSS, 
разпределихме оценките от показателя G12 / Липса 
на критичност и съзнание за болест  в три групи: 
липсваща или леко изразена некритичност (оценки 

1,2,3; N = 135), умерено изразена некритичност 
(оценка 4; N = 278) и тежко изразена некритичност 
(оценки 5,6,7; N = 630). 

Данните от разпределението (Табл.10) 
посочват плавното нарастване на различията при 
всеки от изследваните показатели.
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Табл. 10.  Показатели от фактора Ажитация / Депресия  на PANSS / Wolthaus  – според степен на увреда на съзнание за болест

УВРЕДА В СЪЗНАНИЕ ЗА БОЛЕСТ G2 – ТРЕВОЖНОСТ G3 – ЧУВСТВО НА ВИНА G4 – НАПРЕЖЕНИЕ G6 – ПОТИСНАТОСТ 

ЛИПСВА – ЛЕКА 

ОЦЕНКИ = 1,2,3

MEAN 2,2815 1,6593 2,6296 1,9778

N 135 135 135 135

STD. DEVIATION 1,05556 ,95545 ,97537 1,08907

УМЕРЕНА

ОЦЕНКА = 4

MEAN 2,0360 1,3094 2,9137 1,6475

N 278 278 278 278

STD. DEVIATION ,91840 ,65653 ,92289 ,88194

ТЕЖКА

ОЦЕНКА = 5,6,7

MEAN 1,8206 1,1381 3,5127 1,4254

N 630 630 630 630

STD. DEVIATION ,88328 ,46667 ,82044 ,73952

Обсъждане
Депресивността, установена при 

изследваните пациенти е нехомогенно представена 
в отделните нейни съставки – както са определени 
от депресивния фактор на PANSS / Wolthaus 
Pentagonal  model 45. Налице бе тревожност 
при 26.5%, потиснатост при 11.3 %, чувство на 
вина при 6.8%, ала напрежение – при 84.1% от 
пациентите (Табл.3). Трудно са съпоставими 
нашите данни с данни от други проучвания 
заради нееднаквите критерии за структура на 
депресивния симптомокомплекс при шизофрения, 
но са относително съизмерими с находките от около 
25% (Siris, 2000), 13% (Barnes et al., 1989 5); 15.3% 
(Rajkumar, 2015 39); 17.4% (Tharyan, Kuruvilla, 1994 

44). Данните от настоящото проучване са сходни, но 
с по-малка честота на проява отколкото в предходно 
наше проучване със сходен дизайн (Толев и сътр., 
2008 1), но статистическа верификация на това 
впечатление е трудно постижима.

Следва да отбележим, че честотата на 
напрежение е съществено по-висока отколкото 
на другите показатели за депресивност, което 
поражда убеденост, че напрежението не е изцяло 
обяснимо с наличие на депресия и вероятно е 
свързано с други шизофренни симптоми, но не и 
с фармакогенно влияние – защото изследваната 
популация бе съставена изцяло от новопостъпващи 
немедицирани пациенти. 

Корелационният анализ на асоциацията 
между тежест на увредите в съзнание за болест 
(пок.G12 от PANSS) и параметри на боледуване 
(Табл.7) не показа значима асоциация с възрастта 
на пациентите, болестния дебют и давност, 
както и с броя на предходните болестни епизоди 
и хоспитализации. Нашите резултати не са в 
съгласие с данните за по-тежко увреден инсайт за 
психотични преживявания при по-късен болестен 
дебют (Kim et al., 1997 25), както и с данните за 
модерираща роля на късния болестен дебют 

спрямо връзка между инсайт и психопатологични 
комплекси (Mintz et al., 2003 30). Резултатите ни 
бяха в подкрепа на находката за липса на корелация 
между инсайт и възраст на пациента, възраст при 
болестния дебют и общата продължителност на 
болестта (Choudhary et al., 2016 11). 

Единствената значима корелация се 
оказа асоциацията между по-тежко увреден 
инсайт и брой на предходните принудителни 
хоспитализации(Табл.7). Но нашата находка се 
оказа различна от резултатите за разлика в контекста 
на инсайт между принудително и доброволно 
хоспитализирани пациенти с шизофрения (Carroll 
et al., 2004 10).

Корелационният анализ на асоциацията 
между тежест на увредите в критичност съзнание 
за болест и тежестта на оценките за симптоми от 
факторите на PANSS / Wolthaus и общата оценка 
по PANSS (Табл.8) установи високо значима права 
корелация на нарушения инсайт със симптоми 
от позитивния и негативния фактор, фактор 
дезорганизация и фактор възбуда-враждебност. 
Нашите данни не съвпадат с находките за по-леки 
негативни симптоми при наличие на депресия 
(Tharyan, Kuruvilla, 1994 44; Dollfus et al., 1995 14; 
Majadas et al., 2012 29), нито с находката за липса 
на връзка между съзнание за болест и негативни 
симптоми (Baier et al., 2000 4). Обаче нашите 
резултати са в съгласие с данните от голям брой 
сходни изследвания – за връзка с когнитивни и 
позитивни симптоми (Kim et al., 1997 25 ; Carroll et 
al., 1999 9), за връзка с общи, позитивни и негативни 
симптоми (Mintz et al., 2003 30), както и с негативни 
и дезорганизирани симптоми (Mutsatsa et al., 2006 

33). Ала публикуваните данни в тази област са 
твърде противоречиви заради различия в дизайн и 
облик на изследваните пациенти (Smith et al., 2000 

43), както и заради липсата на достатъчно яснота за 
облика на неврофизиологичните предпоставки за 
увреда на инсайт (Gilleen et al., 2011 20).
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 Фиг.1 Корелация между депресивни симптоми и инсайт

INSIGHT

Correlation Analysis – Kendall, Spearman

PANSS – DEPRESSION ITEMS G2, G3, G6

P < 0.001

Анализът на корелацията между тежест 
на увредите в критичност съзнание за болест и 
тежестта на оценките по показателите от фактора 
ажитация-депресия на PANSS / Wolthaus показа 
високо значима обратна корелация тежестта 
на увредите в инсайт с тежестта на изява на 
симптомите G2 Тревожност, G3 Чувство на вина 
и  G6 Потиснатост (Табл.9; Фиг.1). 

Тези резултати, както и резултатите за 
корелация на добро ниво на инсайт с по-тежки 
депресивни симптоми като цяло (Табл.8) са в 
пълно съответствие с данните от многобройните 
изследвания в тази област, от които тук само ще 
посочим обширните метаанализи, съобщаващи 
за връзка между съхранен инсайт и по-тежки 
депресивни симптоми ((Palmer et al., 2015 36; 
Belvederi Murri et al., 2015 8). Ще отбележим, че 
настоящите ни резултати се оказаха сходни с 
данните от предходно наше изследване (Толев и 

сътр., 2008 1), което също включваше съпоставка 
на показателите за тревожност, чувство на вина 
и потиснатост с тежест на увредите в съзнание за 
болест.

За да се установи темпа на промяна 
в тежестта на депресивните симптоми при 
шизофрения в зависимост от степента на увреда 
в съзнанието за болест, оценките по показателя 
G12 / Липса на критичност и съзнание за болест 
бяха разделени в три групи: с липсваща или лека 
некритичност; умерена некритичност и тежко 
изразена некритичност (Табл.10).

Получиха се резултати за плавна промяна 
в тежестта на оценките по всеки от показателите, 
като разликите между отделните степени на увреда 
на инсайт бяха високо значими според анализа с 
ANOVA / Bonferoni и Kruskal Wallis Test (Табл.11; 
Табл. 12, Фиг.2).

Табл. 11  Фактор Ажитация / Депресия  на PANSS / Wolthaus  спрямо степен на увреда на съзнание за болест – ANOVA / Bonferoni

A  / B  

Dependent Variable
(I) (J) M  D  (I-J) S . E S .

G2 – ТРЕВОЖНОСТ ЛИПСВА / ЛЕКА УМЕРЕНА ,24551(*) ,09615 ,032

  ЛИПСВА / ЛЕКА ТЕЖКА ,46085(*) ,08693 ,000

  УМЕРЕНА ТЕЖКА ,21534(*) ,06599 ,003

G3 – ЧУВСТВО НА ВИНА ЛИПСВА / ЛЕКА УМЕРЕНА ,34991(*) ,06330 ,000

  ЛИПСВА / ЛЕКА ТЕЖКА ,52116(*) ,05723 ,000

  УМЕРЕНА ТЕЖКА ,17126(*) ,04345 ,000

G4 – НАПРЕЖЕНИЕ ЛИПСВА / ЛЕКА УМЕРЕНА -,28404(*) ,09124 ,006

  ЛИПСВА / ЛЕКА ТЕЖКА -,88307(*) ,08249 ,000

  УМЕРЕНА ТЕЖКА -,59903(*) ,06263 ,000

G6 – ПОТИСНАТОСТ ЛИПСВА / ЛЕКА УМЕРЕНА ,33030(*) ,08719 ,000

  ЛИПСВА / ЛЕКА ТЕЖКА ,55238(*) ,07882 ,000

  УМЕРЕНА ТЕЖКА ,22209(*) ,05984 ,001
*  The mean diff erence is signifi cant at the .05 level.
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Табл. 12  Фактор Ажитация / Депресия  на PANSS / Wolthaus  спрямо степен на увреда на съзнание за болест – Kruskal-Wallis Test.

УВРЕДА В СЪЗНАНИЕ ЗА БОЛЕСТ G2 – ТРЕВОЖНОСТ G3 – ЧУВСТВО НА ВИНА G4 – НАПРЕЖЕНИЕ G6 – ПОТИСНАТОСТ 

Kruskal 
Wallis Test

Chi-Square 29,246 77,714 142,371 42,931

df 2 2 2 2

Asymp. Sig. ,000 ,000 ,000 ,000
a  Kruskal Wallis Test     /   b  Grouping Variable: insight_123

Данните за плавната и равномерна 
постъпателна редукция на основната част от 
депресивния симптомокомплекс – тревожност, 
потиснатост и чувство на вина – с нарастване 
на качеството на инсайт са знак за дълбоката и 
неслучайна връзка на депресията и съзнанието за 
болест при шизофрения. Защото явлението увреден 
инсайт се родее с увреди в социалната когниция 
и с дефицитите в системата ToM (Theory of Mind) 
(Konstantakopoulos et al., 2014 26) и по същество е 
знак за субстрат-обусловена мозъчна патология.

С оглед естеството на изследваната 
популация при настоящото и сходното с него 
предходно наше проучване 1, следва предпазливо 
да се отнесем към хипотезите за намеса на авто-
стигма феномени в генезата на депресивността 
при шизофренната болест (Lysaker et al., 2007 

27; Lysaker et al., 2013 28; Schrank et al., 2014 41). 
Защото в случая се касае за масивна бройка (1043 
и 636 случая) новопостъпващи, манифестно 

психотични пациенти с шизофрения, всичките 
– носители на тежко изразени позитивни, 
негативни и когнитивни симптоми, при които 
няма достатъчно предпоставки да се приеме 
съществено място за авто-стигма като причинител 
на наличната депресивност. Разбира се, авто-
стгмата е логично обяснение за постпсихотичната 
шизофренна депресия при реконвалесценти, ала 
депресивният синдром при шизофрения е най-
вероятно хетерогенен в етиологичните си корени и 
е любопитно да се изследва депресивността и при 
екзацербациите на тежката хронична шизофрения.

Друг довод в полза на тезата за 
хетерогенността на шизофренната депресия е 
вече споменатата различна посока на корелация 
на инсайт и напрежение в сравнение с другите 
показатели за депресивност при настоящото 
изследване – за което има подкрепа от резултатите 
на други изследвания (Nakaya et al., 1998 34).

Фиг. 2  Фактор Ажитация / Депресия  на PANSS / Wolthaus  спрямо степени на увреда на съзнание за болест.
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G2 – ТРЕВОЖНОСТ G3 – ЧУВСТВО НА ВИНА G6 – ПОТИСНАТОСТ G4 – НАПРЕЖЕНИЕ

ЛИПСВА – ЛЕКА УМЕРЕНА ТЕЖКА

В обобщение, приемаме асоциацията 
между по-леките увреди в инсайт с по-изразени 
депресивни симптоми при шизофрения за 
достатъчно потвърдена и насочваме вниманието при 
евентуални нови изследвания към нееднородността 

на депресивния симптомокомплекс и неговата 
ангажираност с неврофизиологични мозъчни 
фактори, а не само и не предимно със средови 
влияния.
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Заключение 

В проучване при 1043 новопостъпили 
пациенти (590 мъже и 453 жени) с шизофрения 
според критерии на DSM-IV, хоспитализирани 
за пореден епизод, установихме значима права 
корелация между тежест на увредите в критичност 
и съзнание за болест с честота на принудително 
хоспитализиране, но не и с възраст, болестен 
дебют, давност на болестта и брой предходни 
епизоди и хоспитализации,; както и значима права 
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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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Хронична психична болест и „Краткотрайно разстройство на 
съзнанието“
              
Стефан Стефанов
 

Психозата е „относително специфичен епифеномен“ на психичната болест, т. е. отчетливо 
различаващи се в същината си заболявания могат да продуцират психотични епизоди, които имат сходни 
симптоми. Под „психоза“ в настоящия коментар се разбира съвкупността от психопатологични явления, 
която по-рано се наричаше „флоридна или активна“ психоза. Последната може да има остро и хронично 
протичане. 
 От съдебнопсихиатрична гледна точка доскоро се считаше за постулат, че ако деецът страда 
от психично заболяване с хроничен във времето ход, което продуцира психотични картини, той има 
„продължително разстройство на съзнанието“. Напоследък доктрината се измени значително, но за 
съжаление остана неяснотата кога хроничноболният човек може да е извършил деянието в състояние на 
„краткотрайно разстройство на съзнанието“. 
 В  настоящото изложение се прави опит за уточняване на съотношенията между протичане 
на психозата и определяне на вида разстройство на съзнанието, както и създаване на диференциращи 
критерии.

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(4):322 – 325. 
Ключови думи: хронична психоза, краткотрайно разстройство на съзнанието. 

Chronic mental illness and “Temporary insanity”
Stefan Stefanov
 

Psychosis is a „relatively specifi c epiphenomenon‘‘ of mental illness, i. e. distinctly diff erent in essence 
diseases can produce similar psychotic episodes. As a „psychosis“ in this comment should be understood a set of 
psychopathological phenomena previously called ‘‘fl orid or active‘‘ psychosis. Psychosis may have acute or chronic 
course.
 The forensic psychiatry  had until recently  accepted: if the off ender suff ers from a mental disease with 
chronic temporal course that produces psychotic states, he is ‚‘not guilty by reason of insanity‘‘. Lately doctrine 
changed signifi cantly, but unfortunately remained unclear when chronically ill person might commit a crime in a 
state of ‚‘temporary insanity‘‘. 
 The article  is an attempt to clarify the relationships between the course of psychosis and the type of 
‚‘insanity‘‘ and to create diff erentiating criteria.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(4):322 – 325.
Key words: chronic psychosis, temporary insanity.    

 Човешките разум и душа могат да страдат 
от аберации, известни под името „психични 
заболявания“. Те се предхождат, съпътствуват 
и последват от специфично модифицирано 
„възприемане“ (в най-широк смисъл на думата) на 
външния и вътрешния свят от  индивида. Резултат 
от това са своеобразни девиации на настоящия и 
миналия субективен опит на засегнатата личност, 
на нейните  чувственост, рефлексия и прагматика, 
противоречащи в по-малка или по-голяма степен 
на общественоприетата конвенция.
 Психичноболният човек преживява 
в „потока на съзнанието“ си 2  колизия, която 
предпоставя устойчиво повишено ниво на стрес 

дори при рутинни ежедневни активности. Това 
произтича от срещата на  постъпващия  променен 
(в случая на нарушената сензорна интеграция 3) 
„сетивен“ материал с контролиращата система от 
усвоени автокорекционни критерии и механизми 
на защита, известна в психиатрията като 
„критичност“. Т. нар. „ендогенни“, „екзогенни“,  
„психогенни“ фактори или техни съчетания 
могат да доведат до „изкристализиране“ от 
тази „магма“ на патологични симптоми, които  
предизвикват прекомерно натоварване, а при 
достигане на „критична маса“ – и последващ 
срив на контролната бариера. Прелялата отвъд 
нея психопатологична продукция подчинява вече 



323

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(4).

безалтернативно цялостния психичен живот и това 
състояние се нарича „психоза“. 
 Колкото по-дълбоки слоеве на психиката 

4 засягат болестните механизми, толкова по-
примитивни съзнавани и несъзнавани защити има 
капацитет да заучи и изгради индивидът (респ. 
толкова по-непластичен е той) и толкова по-голяма 
е вероятността да реагира психотично. Психозата 
е „относително специфичен епифеномен“ на 
психичната болест, т. е. отчетливо различаващи се 
в същината си заболявания, могат да продуцират 
психотични епизоди 5, които имат сходна 
симптоматика. Затова и направените по време 
на психоза диагностични заключения  не винаги 
устояват на последващата катамнезна проверка.
 Под психоза в настоящия коментар се 
разбира тази съвкупност от психопатологични 
явления, която по-рано се наричаше „флоридна 
или активна“ психоза. Наличието на епизодична 
резидуална психопатологична продукция, която 
модифицира отделни аспекти на възприято-
представната дейност, афективността, мисленето, 
вниманието, волята и паметта на фона на 
относителен унисон в поведението на индивида 
с възприетите обществени правила, не би 
трябвало да се счита за психоза. Що се касае до 
разстройствата на интелекта, те не притежават 
сами по себе си психотични характеристики. 
Качествените разстройства на съзнанието пък 
напротив, са изцяло психотични.
 Психозата може да има остро и хронично 
протичане. Острата психоза трае от часове до дни. 
Хронично протичаща психоза би трябвало да бъде 
само тази, която обуславя дълбоко несъответно и 
изводимо от психотичната продукция поведение, 
което продължава месеци. И двата вида психози се 
суперпонират върху личностово-дисхармоничен, 
стресово-дебалансиран, пре- или пост-процесно-
психотичен, травматичен, интоксикационен, 
инфекциозен, интелектуално-дефицитарен  и 
когнитивно-дегенеративен терен. Те водят до 
повишен негов „резонанс“, който допълнително 
го дезорганизира и така обуславя развитието 
или задълбочаването на дефектни състояния с 
трайно увреден  в една или друга степен  мозъчен 
капацитет. Последният допринася за формиране 
на още по-неадекватни поведенчески модели. С 
напредването на болестната промяна личността все 
по-слабо съумява съзнателно да се съпротивлява, 
да подтиска и диссимулира психопатологичните 
си изживявания, респ. все по-често започва 
да демонстрира поведения, които я правят да 
изглежда ексцентрична и маргинална.

 От съдебнопсихиатрична гледна точка 
доскоро се считаше за постулат, че ако деецът 
страда от психично заболяване с хроничен 
във времето ход, което продуцира психотични 

картини, той има „продължително разстройство 
на съзнанието“. По този начин се приравняваха 
изцяло значенията на непсихотичнната и 
психотичната модалности на болестните картина 
и ход спрямо противоправното деяние. Твърдеше 
се, че никога не може да бъде постигната 
абсолютна сигурност дали в мотивацията и 
механизма на стореното не са присъствували 
някои психопатологични радикали, остананали 
неизвестни за експерта. Отхвърлянето на опцията 
„краткотрайно разстройство на съзнанието“ като 
вариант при извършени от носителя на хронична 
психична болест правонарушения, парадоксално 
препятствуваше и хипотезата да бъде дискутирана 
вменяемост при него изобщо. Затова често 
психиатрите се чувствуваха „насилени“ при 
изготвяне на заключенията си.
 Безалтернативното приемане на 
„продължително разстройство на съзнанието“ у 
дееца – носител на хронична психична болест е 
некоректно от няколко гледни точки:
 1. Не отговаря на реалната клинична 
картина на психичната болест.
 2. Създава у извършителя презумпция за 
ненаказуемост, а сред обществото допълнителна 
негативна нагласа към психичноболния човек.
 3. Дава предпоставки за симулация на 
психична болест от здрави правонарушители.
 4. Отваря врата за неточно прилагане на 
наказателно-правните процедури.
 5. Ненужно ограничава експерта и така 
притъпява аналитичния му инструментариум.
 6. Препятствува реализацията на екзактни 
лечебни мерки.
  

Напоследък доктрината се измени 
значително, но за съжаление остана неяснота 
кога  хроничноболният човек може да е 
извършил деянието в състояние на „краткотрайно 
разстройство на съзнанието“. Необходимо е да се 
уточни, че почти всички психични заболявания 
имат хроничен ход, но не винаги хроничноболният 
човек е психотичен. Казано най-просто, ако някой, 
който има хронично психично разстройство, 
извърши престъпление, нему  ще бъде призната 
невменяемост поради:
 1. „Продължително разстройство на 
съзнанието“:
  а) когато психотичното състояние 
съществува по време на деянието и трае значително 
по-дълъг от месец срок след него;
  б) когато наличното при деянието 
психотично състояние е отзвучало бързо (за по-
кратко от месец време), но личността на дееца след 
него показва вече трайни изменения, водещи също 
до инкапацитивност за „разбиране на свойството 
и значението на извършенното и ръководене на 
постъпките“;
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  в) когато няма психотично 
състояние, но е налице изразена личностова 
промяна (болестно деформиран личностов отговор 
по Дончев 1) преди, по време и след деянието.
 2. „Краткотрайно разстройство на 
съзнанието“:
  - когато  налично по време 
на деянието психотично състояние отзвучи 
непосредствено след него или в кратък срок (до 
един месец) и когато у личността на дееца не е 
имало преди  този отминал (продължил до един 
месец) психотичен епизод, а и след него липсват 
настъпили изменения, обуславящи признаване на 
„продължително разстройство на съзнанието“.
 

Проблемът с отмерването на 
„краткотрайното разстройство на съзнанието“ във 
времеви единици не бива да се подминава, нито да 
се абсолютизира. Може би по-правилно е той да 
бъде разрешаван посредством темпорален анализ 
на синдромни реалности, а не чрез приемане на 
готови модели или постигане на споразумения. 

Психотично състояние, обуславящо 
„разстройство на съзнанието“, може да бъде  
първичен повод за диагностика на психично 
разстройство в случаите на „инициален деликт“ 

6, но може да се разгърне и на фона на психично 
заболяване с прогредиентен или ремитентен 
ход. Възможна е причинно-следствена връзка 
на въпросното състояние със соматични, 
неврологични или психологични събития.

Наличието на „разстройство на 
съзнанието“ в юридическия смисъл на 
словосъчетанието се търси само при случай на 
извършено противоправно деяние, но психичното 
разстройство, което го обуславя,  може да трае 
минути, да продължи  практически неопределен 
брой месеци и години или да се разпростре 
върху целия живот на дееца. Законодателят 
постулира  само алтернативите „краткотрайно 
и продължително разстройство на съзнанието“. 
Определената от него диференциация между 
тези две валенции е единствено количествено-
времева. Без добавяне на качествен психиатричен 
валидатор всяко начертаване на разграничителна 
линия би било плод на основателно критикуем 
субективизъм.

Някои психични разстройства отзвучават 
напълно (с лечение или без него) в относително 
кратко време и никога повече не се повтарят, 
при други се постига разностепенна симптомна 
минимизация и сравнително подредено поведение 
за различни периоди от време, едни показват 
стационарно, втори – пристъпно-прогредиентно, 
трети – чисто прогредиентно протичане. 

Съгласно критериите на актуалните 
класификации на психични разстройства МКБ-10 
и ДСМ-5:

 -  острите непроцесни психотични реакции 
траят в огромното си мнозинство от часове до 
няколко седмици или месец;
 -  дебютните процесни психотични епизоди 
трябва да имат продължителност от най-малко: 
една седмица при маниен епизод, две седмици за 
депресивен и шизоафективен епизод, един месец 
при шизофрения.

Следователно отзвучалият по някакъв 
начин в рамките на един месец такъв психотичен 
синдром, независимо от характеристиките 
си, не може да осигури надеждна диагноза на 
процесно психично заболяване. Съществува 
риск от необосновано ранно признаване на 
„продължително разстройство на съзнанието“. От 
друга страна, редуцирането на  времевия срок за 
„краткотрайното разстройство на съзнанието“ под 
един месец  не може да бъде защитено чрез критерии 
за диагностични единици от общопсихиатрична 
гледна точка.
 

Ако се подходи конкретно към проблема 
и се приеме, че само „изключителните състояния“ 
(които са кратковременни психотични реакции) 
представляват  „краткотрайно разстройство на 
съзцнанието“, тогава неговият срок би трябвало 
да се ограничи от часове до дни. Същевременно са 
налице синдроми като Краткотрайно психотично 
разстройство, Соматогенни и съдови делири, 
Органични психотични разстройства, Делир и 
психотични разстройства, дължащи се на употреба 
на психоактивни вещества или друга интоксикация, 
Дисоциативни фуга и транс, Ганзеров синдром и 
др., които понякога имат висока степен на подобие 
с гореупоменатите, но могат да продължат от 
часове и дни до месец. Нелогично е тези състояния 
да бъдат оценявани само според времетраенето си 
в едни случаи като краткотрайни, а в други, като 
продължителни разстройства на съзнанието.

Когато пък се касае за психотичен епизод, 
възникнал на фона на вече диагностицирано 
психично заболяване, чиито поява, развитие 
и резолюция отговарят на дадените по-напред 
дефиниции, няма основателни пречки за 
неговата квалификация като някой от видовете 
„разстройство на съзнанието“ по същите времеви 
показатели –  независимо дали той е продукт на 
самото подлежащо психично разстройство или 
„външни“ за последното фактори.

За да се признае „разстройство на 
съзнанието“ при дадено противоправно деяние, 
последното трябва да бъде извършено въз основа 
на флоридна психопатологична продукция, която 
е овладяла до такава степен психиката на автора 
му, че той губи способност да проумее и оцени 
противоестествения характер на деянието от гледна 
точка на фактическия му състав (свойството), 
неговата аморалност, противозаконност и 
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наказуемост (значението) и да се противопостави 
на възникналия болестен импулс (ръководене на 
поведението).

Необходимо да бъдат упоменати част от 
механизмите на опасното поведение, които биха 
удовлетворили изискванията за невменяемост на 
дееца.

Сред изброениете от П. Дончев 1 тук 
спадат:
 1. Паралогичен и по-конкретно неговата 
разновидност – налуден механизъм.
 2. Парабуличен механизъм.
 3. Паратимен механизъм.
 4. Механизъм на разстроеното съзнание.
 

Добавя се:
 5. Холотимен механизъм – при психотични 
афективни епизоди.

Сред посочените от Н. Шипковенски:
 1. Психотичен механизъм.
 2. Интерференциален механизъм.
 

Отново трябва да се направи уточнението, 
че освидетелствуваният за извършено деяние 

подекспертен го е сторил в състояние на 
„краткотрайно разстройство на съзнанието“ 
само ако по време на изследването след деянието 
отсъствуват признаци на поведение, изводимо 
от психопатологична продукция, или ако има 
такива признаци, те отзвучават (с лечение или без 
лечение) в рамките на един месец. 

Ако психотично обусловеното поведение 
продължава по време на първото освидетелствуване, 
необходимо е да бъде направена втора оценка след 
тридесетдневен срок. При условие, че персистира 
активна психотична продукция се признава 
„продължително разстройство на съзнанието“.

Когато при първичното освидетелствуване 
след деянието или респективно едва при вторичното 
се установи само постпсихотичен дефект с тежест 
да наруши способността за независимо и адекватно 
поведение, също се признава „продължително 
разстройство на съзнанието.
 

Практически изводи:  Ревизионна 
съдебнопсихиатрична оценка след един месец 
при подекспертни с краткотрайно разстройство 
на съзнанието и констатирано персистиращо 
след деянието психотично разстройство.
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Век след раждането на психоанализата понятието пренос е все още предмет на противоречив 
дебат, чието начало се открива в историята на признаването, теоретичната оценка и използването 
на този конструкт в хода на психотерапевтичния процес.Представени са основни аспекти на пренос и 
контрапренос в контекста на терапевтичното взаимодействие. 
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Transference and countertransference 
Hristina Hristova
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For a century after the birth of psychoanalysis the concepts of transference and countertransference are 
still a matter of a controversial debate – fi nding its’ origin in the history of recognizing, theoretical approval 
and application of this construct in the course of the psychotherapy process. Basic aspects of transference and 
countertransference are provided in the context of psychotherapy interaction.
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В психотерапевтичния процес винаги 
се формира много специфично отношение от 
страна на пациента към терапевта. Понякога то се 
изразява в любовни чувства, идеализация, чувство 
на зависимост, а друг път – във враждебност, 
недоверие,омраза. Този процес се нарича пренос или 
трансфер и е открит от бащата на психоанализата 
Зигмунд Фройд. Преносът обозначава основен 
процес от психоаналитичното лечение, чрез 
който несъзнателните, засягащи външни обекти 
желания на анализирания се отразяват, в рамките 
на аналитичното отношение, върху аналитика, 
разположен спрямо тези различни обекти. Век след 
раждането на психоанализата понятието пренос 
е все още предмет на противоречив дебат, чието 
начало се открива в историята на признаването, 
теоретичната оценка и използването му от Фройд 
след изоставянето на хипнозата и катарзиса 1.   

Тази личност, чиято потребност от любов 
не получава пълно удовлетворение в реалността, 
е принудена да обръща към всяко ново лице, с 
което се сблъсква, своите либидозни надежди 
и твърде вероятно е в това да участват и двете 

части на неговото либидо, както достъпните за 
съзнанието, така и несъзнаваните. Затова е напълно 
естествено и разбираемо, че готовата, намираща се 
в очакване, активна сила на либидото, частично 
неудовлетворена, се обръща също и към личността 
на лекаря 2. Несъзнателните чувства на пациента 
към аналитика са проява на изтласкано отношение 
към родителския imago (образ, лик)1 .

Nunberg 21 определя преноса като опит 
на пациента, в рамките на психоаналитичната 
ситуация и взаимодействайки с аналитика, да 
съживи и възстанови ситуации и фантазии от 
детството си. Lagache 17 уточнява ситуациите на 
детството като взаимоотношения родител – дете 
в своята дефиниция: “Преносът обикновено се 
определя като повторение в настоящия живот, и 
особено във връзката с анализатора, на различни 
емоционални нагласи, развити през детството в 
семейството и особено към родителите. “

В своята работа относно преноса Мелани 
Клайн разширява и адаптира понятието към 
теорията на обектните отношения: “Аз поддържам, 
че преносът произхожда от същите процеси – на 
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любов и омраза, на агресия и чувства за вина, 
които в най-ранните стадии определят обектните 
отношения. През годините, а в известна степен и 
днес преносът е разбиран като пряко отношение 
с аналитика. Моето схващане за пренос, коренящ 
се в най-ранните стадии на развитието и в най-
дълбоките слоеве на несъзнаваното, е много по-
широко и включва техника, чрез която от целия 
представен материал се извличат несъзнаваните 
елементи на преноса”.1

French 7 подчертава, че преносът е 
ирационално повторение на стереотипни модели на 
реагиране, които не са приспособени да съответстват 
на сегашната ситуация. Преносът следователно 
не представлява цялото взаимоотношение между 
лекар и пациент. Той е само част от него – частта, 
която е несъзнателна, ирационална, т.е. не е 
оправдана от естеството на обективната ситуация 
или действителното поведение, или личност на 
лекаря. Ирационалните реакции на пациента са 
повторение на реакциите към по-ранни фигури 
в живота на пациента, особено на родителите. 
Повторението обикновено се обяснява с понятието 
принудително повторение, постулиран от Фройд, 
за да обясни поведение, което не съответства на 
принципа на удоволствието.

Lagache 17 свързва преноса и с ефекта на 
Zeigernik, или с факта, че незавършените задачи са 
по-добре запомнени и възприети от завършените. 
По същия начин, нерешени конфликти в детството 
се възобновяват в аналитичните взаимоотношения. 
Емоции, конфликти, нагласи, желания, фантазии 
и  идеи, първоначално насочени към по-ранни 
значими фигури, се прехвърлят към анализатора.

Freud 10 заявява: “Ние не вярваме, че 
ситуацията на лечение оправдава генезиса на 
такива чувства”. Това становище се приема и 
от останалите класически анализатори. French 
8 потвърждава, че поведението вследствие на 
преноса „възниква без анализаторът да го е 
провокирал“.

Macalpine 18 подчертава, че самият Фройд 
е отбелязал: “анализаторът трябва да признае, 
че влюбването на пациента в лекаря е породено 
от самата аналитична ситуация”. В подкрепа 
на това разбиране, а едновременно и на това за 
инфантилния произход на преноса, Macalpine  
уточнява елементите на аналитичната ситуация, 
която създава инфантилна настройка и заплаха за 
пациента, към която пациентът се адаптира чрез 
регресия към детската възраст, което всъщнот е 
пренос.Тези характеристики включват:

 ограничаването на обектния свят чрез 
използване на кушетката, която ограничава 
визията, дори води до затваряне на очите и 
изисква детска поза;

 постоянството на околната среда, което 

насърчава фантазията;
 фиксирана програма, рутина, която 

напомня за детски грижи;
 липсата на отговор от страна на 

анализатора, което е повторение на детски 
ситуации;

 интерпретации на инфантилно ниво;
 намалеине на функцията на егото до 

състояние, средно между събуждане и 
заспиване;

 намалена лична отговорност в 
аналитичните сесии;

 освобождаване на фантазията от 
съзнателен контрол в свободни асоциации;

 нереализирането на очакването на 
пациента, че ще бъде зависим и обичан от 
анализатора, водещо до регресия;

 невъзможност за избиране и насочване на 
мисли, аспект на детска фрустрация;

 фрустрацията от всяко удовлетворение на 
анализатора, което води до регресия.

Както посочва Spitz 26, пациентът е 
принуден да заеме позицията на дете. Waelder 27 

отбелязва, че пациентът е в позицията на дете, 
идващо за помощ и чрез излагането на най-
интимните аспекти от живота си е като голо дете в 
присъствие на възрастни.

Несъмнено преносът е несъзнателен 
процес. Въпреки че пациентите могат да осъзнаят 
нещо, което предизвиква процеса на пренос, те 
не осъзнават връзката между настоящия стимул и 
миналия феномен 11.

Преносът е  несъзнателен „мета-език“, 
който носи смисъл от пациента до терапевта. Както 
обяснява неврологът 16 Шоре – дясното полукълбо 
на пациента пренася емоционални състояния 
по невербален път към дясното полукълбо на 
терапевта.
   

Преносът като фантазиране

Пациентите не използват съзнателния 
си ум за да разграничат факти от фантазия. Ако 
съзнателният им ум прави нещо, той пренебрегва 
преноса като илюзия, недостойна за по-нататъшно 
внимание. По този начин преносът е форма на 
несъзнателно фантазиране, която изисква тестване 
на съзнателната реалност, за да не навреди. Това 
изисква лявото полукълбо – наричано още левият 
мозък – да бъде задържано 16. За съжаление 
обаче, дясната мозъчна комуникация изключва 
дейностите на лявата. Процесът на пренос включва 
погрешно възприемане и изключително опростено 
познание, които работят заедно, за да нарушат 
реалността. Пациентите фантазират например, че 
техният терапевт е друг човек, с когото са имали 
конфликтни отношения. Те не отделят време да 
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преценят дали тази фантазия съвпада с реалността 
или е плод на въображението им.

Според класическата дефиниция на 
преноса, фантазията, с която започва и която 
поддържа преноса, може да бъде обяснена с 
приликите между терапевта и друга значима ранна 
фигура 21. Миналото се възстановява в настоящето 
когато пациентът се връща към по-ранен етап от 
живота си и забелязва прилики между терапевта 
и значима фигура от този етап, и позволява тези 
сходства да ориентират възприятията. По този 
начин терапевтът се превръща в лице, с което 
пациентът е в конфликт. С други думи, миналото 
предопределя настоящето, тъй като пациентите 
не могат да възприемат своите съживени идеи, 
чувства и усещания като настояща реалност. 

Преносът се случва само когато 
нещо, обикновено с визуален и / или слухов 
характер, служи като напомняне за подобно 
минало преживяване, записано в паметта на 
пациента: „Моята критикуваща ме майка имаше 
проницателни очи“, припомня си пациентът на 
несъзнателно ниво, “както и моят терапевт. Моят 
терапевт изглежда е моята майка”.5

Видове пренос, съпротива, преодоляване 

В изключително посветения на въпроса 
за преноса текст „Динамика на преноса“ Фройд 
разграничава положителното пренасяне, т.е. 
пренасянето на нежни чувства и любов, от 
отрицателното пренасяне, т.е. пренасянето на 
враждебни и агресивни чувства върху личността 
на лекаря. По правило враждебните чувства се 
проявяват по-късно от нежните, като известно 
време се прикриват зад тях, а едновременното 
им съществуване добре отразява емоционалната 
амбивалентност, която доминира в повечето ни 
интимни отношения с другите хора. Подобна 
амбивалентност на чувствата до определени 
граници е напълно нормална, но високата степен 
на амбивалентност несъмнено представлява 
отличителна черта на невротичните лица. Особено 
внимание Фройд отделя на преносната любов.
Чрез този термин той обозначава случаите, в които 
пациент – жена по принцип – заявява, че е влюбена в 
аналитика си. В хода на терапията пациентът, който 
би трябвало да се вълнува само от измъчващите го 
конфликти, развива особен интерес към личността 
на лекаря. Всичко свързано с тази личност му се 
струва по-важно от неговите собствени проблеми 
и го отвлича от болестта му. Той е особено 
любезен, търси всевъзможни начини да изрази 
благодарността си. Пациентът не се уморява да 
хвали лекаря, да изтъква неговите достойнства. В 
такъв случай психоанализата напредва прекрасно, 
пациентът се задълбочава в поставените от 
терапията задачи, спомените и асоциациите текат 

изобилно, но едновременно с това възникват и 
трудности – пациентът започва да пренебрегва 
правилото да съобщава всичко, което му идва на 
ум, без да го подлага на критична оценка. Съвсем 
ясно е, че пред терапията стои огромна съпротива. 
Необходимостта от разделянето на преноса на 
положителен и отрицателен се засилва именно 
заради нуждата от разглеждането на преноса като 
съпротива, като новосъздала се преносна невроза.

Пренасянето – любовно или враждебно, 
отначало изглеждащо най-голямата заплаха за 
терапията, се превръща в нейния най-добър 
инструмент, с чиято помощ могат да се отключат 
най-недостъпните черти на душевния живот. 
Използван от аналитика, той е в действителност 
най-мощното спомагателно средство за лечение. 
Пренасянето върху лекаря е дотолкова подходящо 
за съпротивата при лечението, доколкото 
представлява отрицателното или положителното 
пренасяне на изтласканите еротични душевни 
движения. Отстранявайки пренасянето чрез 
превръщането му в съзнавано, се освобождава 
личността на лекаря единствено от тези два 
компонента на чувствата.

В случаите на положителен пренос 
пациентите насочват нуждите, които минала фигура 
от техния живот не е посрещнала, към техния 
терапевт и се надяват, че терапевтът ще отговори 
на тези нужди. Пациентът иска настоящето да е 
по-добро от миналото. В случаи на отрицателен 
пренос, пациентът поддържа страха си, че тяхният 
терапевт ще се държи като фигура от миналото. 
Нездравословна част от пациента има желание да 
повтаря това, което е известно, дори да е вредно, 
защото е безопасно и познато.

Преноса ще преодолеем като убедим 
пациента, че чувствата му не произлизат от 
сегашната ситуация и не се отнасят до лекаря, 
а повтарят нещо предишно. В случай на 
преносна любов, Фройд подчертава абсолютната 
необходимост за терапевта да спазва правилото 
на въздържание – не само по етични принципи, но 
най-вече за да бъде следвана целта на терапията.11, 

13, 1, 2

„Фалшива тревога“ или Кое не е пренос?

Представете си, че вашият пациент не ви 
харесва и е готов да се откаже от терапията – трябва 
ли да смятате, че вината е във вас? А това пренос 
ли е ? Отговорът е : Би могло да е! Може би той ви 
отъждествява с неговата майка, която не е могла 
или не е искала да го защити от тираничния му 
баща. Но причините могат да са най-разнообразни:

 направили сте нещо, с което да го 
подразните – например казали сте нещо, 
което той смята за унизително;

 той може да има предразсъдъци към хора 
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като вас – поради етнос, пол , възраст и т.н;
 терапевтичният съюз е слаб – вижданията 

ви относно целите и задачите на терапията 
се разминават;

 пациентът няма желание да участва в 
терапията, но поради някаква причина не 
може да го заяви и смята за по-удобно да 
търси вината във вас.

Не всички чувства, които пациентът 
насочва към терапевта, са преносни чувства.
Гневът на пациента може да е адекватен отговор 
спрямо ситуацията. Ако лекарят редовно 
закъснява или е нечувствителен към споделеното 
му, то тогава пациентът с право е ядосан или 
разочарован. Ако пациентът знае, че лекарят влага 
много усилия в терапията, той ще е благодарен 
и ще изпитва истински топли чувства към него. 
Тези съответстващи на ситуацията чувства не 
се отнасят до понятието пренос. С други думи, 
емоционалният отговор на пациента към терапевта 
може да се дължи на много и разнообразни причини, 
и използването на термина пренос, обозначавайки 
с него отговора на пациента – положителен или 
отрицателен, е не само неточно, но и опасно.3,22

 „Ако съществува феномен на пренос от 
пациента към лекаря, тогава той съществува също 
така от лекаря към пациента.“, пише Морено.20

Тогава той би бил в еднаква степен 
истински и в двете насоки. Съответно можем да 
наречем отговорите на лекаря пренос и отговорите 
на пациента контрапренос. Очевидно е, че както 
пациентът, така и терапевтът навлизат в ситуацията 
на лечение с някои първоначални ирационални 
фантазии.

Контрапреносът е състояние, при което 
терапевтът започва да пренася своите собствени 
несъзнателни чувства към пациента. Фройд 
използва за първи път термина контрапренос в 
кавички в писмо до Карл Густав Юнг от 7 юни 
1909 год. През 1910 год. в „Бъдещи перспективи на 
психоаналитичната терапия“ споменава, говорейки 
за личността на терапевта, съществуването на 
контрапренос, който „се установява у лекаря 
под влиянието на пациента върху несъзнаваната 
чувствителност на лекаря“

Greenson 14 разяснява следното: “Ако 
аналитикът реагира спрямо своя пациент, 
сякаш последният би бил важна фигура от по-
ранната жизнена история на аналитика, то тогава 
контрапреносът е реакция на пренос на един 
аналитик към своя пациент, един паралел на 
преноса, нещо обратно на преноса.

„Сигнални светлини“ или Разпознаване 
на контрапреноса

Наличието на контрапреносни нагласи 

може да се идентифицирачрез тревожност, към 
която терапевтът трябва да бъде бдителен. Cohen4  
описва следните сигнали за тревожност:

 необоснован неприязън към пациента;
 невъзможност за емпатия към пациента, 

който изглежда нереален, механичен;
 прекомерно емоционална реакция към 

враждебността на пациента;
 прекомерно харесване на пациента;
 изпитване на дискомфорт с пациента, ужас 

от предстоящи сесии с него;
 загриженост за пациентските нагласи, 

включително фантазиране на отговорите 
му;

 трудности при съсредоточаването към 
пациента;

 започване на терапевтичните сесии късно 
или извън установеното време;

 участване в спорове с пациента;
 отбранителност или уязвимост към 

критиката на пациента;
 повтарящо се неразбиране на терапевта 

от страна на пациента или несъгласие с 
неговите отговори;

 провокиране на афект в пациента;
 прекомерна загриженост за поверителния 

характер на работата с пациента;
 появата на терапевта в сънищата на 

пациента или появата на пациента в 
сънищата на терапевта.

     
Видове контрапренос

 отбранителен контрапренос – възниква 
от собствените конфликти на терапевта, 
които се отразяват в реакциите му към 
пациента  и лечението;

 реактивен контрапренос – отговорите на 
терапевта към въздействието от силните 
емоции, насочени към него от пациента;

 индуциран контрапренос – емпатичен 
процес, подсказващо влияние, което 
изхожда от пациента към терапевта 28.

Контрапренос – пречка или инструмент?

Почти всички автори подчертават 
потенциалната опасност на контрапреноса и 
необходимостта от внимателен анализ от страна на 
терапевта. Много обаче защитават позитивните му 
функции. 

Rycroft 24 различава два аспекта на 
контрапреноса.

От една страна, контрапреносът може да 
бъде пренос на терапевта върху неговия терапевт. 
В това си значение контрапреносът е един 
разстройващ, деформиращ елемент в лечението. 
Dewald 6 пише, че контрапреносът в този случай 
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произхожда от несъзнателни тенденции у 
терапевта. Той реагира към пациента по начин, 
който в определен смисъл е неуместен и който 
представлява пренасяне на по-ранни отношения 
и преживявания от неговия собствен живот. В 
този смисъл контрапреносът е деформиране на 
настоящата реалност на пациента, защото е израз 
на потиснати отношения и  идентификации от 
личността на терапевта.

От друга страна, контрапреносът може да 

бъде важно средство в лечението. В тези случаи 
личният опит и развитието на терапевта стават 
базис на терапията и отличават начина на неговата 
работа от тази на другите. Heimann 15, Little 18, 
Racker 23 и др. застъпват схващането, че терапевтът 
може да използва този вид пренос като пример 
за клинична очевидност. Той може да приеме, 
че неговият собствен емоционален отговор се 
основава върху една коректна интерпретация на 
истинските интенции на пациента.
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Духовните вярвания като психосоциален здравен фактор
Иво Нацов

От  векове е известно, че болните, а в това число и психично болните, се нуждаят както от телесно 
и  психологично лечение, така и от духовно разбиране и подкрепа. Личността на свещеника е била  
естествено място за среща на духовността с лечителските умения. В началото на 19 век започва дълбок  
разграничителен процес между религия и психиатрия. Психиатрията развива свой собствен език за 
описание и класификация, а по-късно и модел на психичната болест, подобен на соматичните болести. 
Преживяването на болестта, от друга страна и ценностите, присъщи на медицинската практика, са 
сведени до реалността на субективното, до лични смислови конструкции. Религията също е сведена до 
сферата на субективното, до личния избор и по този начин е отделена от психиатрията, която се свързва, 
като част от медицината, с обективното, морално неутралното приложение на научните знания.

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(4):331 – 334
Ключови думи: психиатрия, духовност, религия

Spiritual beliefs as a psychosocial health factor
Ivo Natsov

For ages it was self evident that persons with mental disorder not only needed physical treatment but also 
raised religious concerns. Although spirituality and healing were closely related in the original personage of the 
priest, psychiatry and religion diverged deeply from the early nineteenth century onwards. Psychiatry developed 
its own language of description and classifi cation and later, a model of disease similar to somatic disease model. 
Psychiatry was associated with the objective, morally neutral application of scientifi c knowledge and religion was 
transferred to the realm of mere subjective appreciation and strictly personal choice. The experience of illness, 
on the other hand, and the values that are involved in medical practice, should all be relegated to the realm of 
subjective experience and personal meaning construction. Religion was also relegated to the sphere of subjectivity, 
so that religion and psychiatry were separated.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(4):331 – 334 
Key words: psychiatry , spirituality , religion

...”Катехизисът ни посочи, че вярата е това, което не виждаме; да вярваме в това, което 
виждаме и което не виждаме – е разумът, науката; и да вярваме в това, което ще видим 
или няма да видим – е надеждата... И всичко това – вяра ... Твърдя, вярвам, като поет, 
като вярващ, като мислител, като гражданин, гледайки настоящето и се съмнявам, 
боря се, агонизирам, като човек, като християнин, гледайки неосъществимито бъдеще, 
вечността...”

                                                                                                                                          Мигел де Унамуно
                                                                                         “Агонията  на  Християнството”

ВЪВЕДЕНИЕ 

Психиатрията, като част от медицината, е 
свързана с общественото здраве, епидемиологията, 
социологията, философията, психологията и 
различните системи от религиозни вярвания. Когато 
внимателно анализираме епидемиологичните 

изследвания, откриваме доказателства за ясна 
връзка между религиозните вярвания и здравето, 
факт който поставя религията в категорията на 
останалите  психосоциални фактори. Религията 
може да повлияе здравето чрез различни 
механизми, включващи въздействие върху здравни 
навици, социална подкрепа, чувство за комфорт. 
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Трябва да признаем, че  научното мислене в 
медицината и в частност в психиатрията, е било 
толкова променливо през годините, колкото и 
религиозните вярвания. Позовавайки се на Ортега 
и Гасет, ще припомним, че науката е друг вид 
религия, друг вид вяра.

ВРАГОВЕ ИЛИ ПРИЯТЕЛИ

Психиатрията и религията обясняват по 
различен начин психичния живот и феномените 
на заобикалящия ни свят. Те оперират в границите 
на различни парадигми. Психиатрията се опитва 
да обясни психологичните състояния и човешкото 
поведение на езика на биологичните механизми,  
психологичните принципи, динамичните фактори, 
несъзнаваните интенции. Религията обяснява 
същото на езика на духовните принципи в 
допълнение към психологичните. В психиатрията 
всичко се разглежда като следствие на биологични 
или психологични причини; духовната страна на 
човека се игнорира. От друга страна, религията 
много често отхвърля психологичните и 
биологични аспекти на човешкото поведение. 
В съвременното психиатрично мислене някак 
безделно се разхожда мнението, че психичното 
здраве е свързано с атеизъм, материализъм, със 
светогледа на механистичната наука, като по този 
начин  се внушава, че духовните преживявания и 
практики, религиозните вярвания принадлежат 
към психопатологията. От друга страна, всяко 
ригидно поставяне на религиозните закони над 
пациента рискува да се конфронтира не само 
с достиженията на съвременната наука, но и с 
етичните норми на лекарската професия.

ИСТОРИЧЕСКИЯТ ДИСКУРС

От векове е известно, че болните, в това 
число и психично болните се нуждаят както от 
соматично и психологично лечение, така също и 
от религиозно разбиране и подкрепа. Личността 
на свещеника е била естествено място за среща 
на духовността с лечителските умения. В резултат 
на   културното развитие, което Макс Вебер нарича 
“модернизъм”, в началото на 19 век започва дълбок 
разграничителен процес между религията и 
психиатрията. Той се характеризира с нарастваща 
специализация, разделяне на средствата и целите, 
разделяне на фактите и ценностите, на субективното 
и обективното. Това води до популяризиране на 
т.нар. “научен светоглед”. Психиатрията развива 
свой собствен език за описание и класификация, 
а по-късно и модел на психичната болест, подобен 
на този на соматичните болести. ”Модернизмът” 
е бил зависим от научния и технически напредък, 
което води до развитие на един “инженерен модел” 
на лекарската практика.

С развитието на специализацията идва 
професионализмът и секуларизацията (разделяне на 
държавата от религията, разделяне на официалната 
наука от религията). Инструменталните методи 
за диагностика и лечение са разглеждани като 
ценностно-неутрални – само целите са били 
ценностно-оправдани. Постепенно медицинската 
дейност се отдалечава от собствените си глобални 
цели и смисъл. Медицинската практика се 
редуцира до просто приложение на научните 
открития и прозрения. Сърцевината на медицината, 
от тази гледна точка , се състои от обективни 
факти, ефективна и морално неутрална употреба 
на техническите процедури. Преживяването 
на болестта, от друга страна, и ценностите, 
присъщи на медицинската практика, са сведени до 
реалността на субективното, до лични смислови 
конструкции. Религията също е сведена до сферата 
на субективното, до личния избор и по този  начин 
е разделена от психиатрията, която се свързва 
(като част от медицината) с обективното, морално 
неутралното приложение на научните знания.

В литературата често се подчертава, че 
в историята на науката са налице три големи 
революции, показващи мястото на човека във 
вселената. Първата е Коперниковата, втората – 
Дарвиновата и третата – Фройдистката революции. 
За психиатрията и религията творчеството на 
Зигмунд Фройд е ключов епизод.

Независимо от гордия си атеизъм и 
прокламациите че е “лош евреин”, мистичните 
и религиозни чувства на Фройд го преследват 
през целия му живот. В известен смисъл 
парадоксално, Фройд стимулира диалога между 
религията и психиатрията. Три от неговите 
големи книги са посветени на религията: ”Тотем 
и табу”, „Бъдещето на една илюзия” и “Мойсей и 
монотеизмът”. Въпреки неговия редукционистки 
възглед и схващането му за религията като 
“колективна обсесивно-компулсивна невроза” 

6, неговото активно включване в анализирането 
на религиозните идеи се оказва плодотворно и 
за психиатрията, и за религията. В отговор на 
идеите на Фройд, теолозите успяват да разширят 
разбиранията си за греха, вината и покаянието, и 
да оценят, че религиозните преживявания могат да 
имат понякога и защитни функции.

Но докато теолозите отговарят продуктивно 
на критиките на психодинамично ориентираните 
психиатри, психиатрията продължава да следва 
редукционистките възгледи на Фройд. Стига се 
до там да се твърди, че пациентите могат да имат 
развитие чрез анализата само ако се освободят 
от своята религия. Франц  Александър описва 
състоянията, достигани чрез Буда-медитация 
като “самоиндуцирана кататония”. Най-великите 
шамани  са описвани като шизофренни и 
епилептици, а великите религиозни учители – 
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Исус, Буда, Мохамед, пророците и светиите – с 
най-различни психиатрични термини.

РЕЛИГИОЗНИЯТ ИМПУЛС

Изкушени от знанията на собствената 
професия, можем ли да твърдим, че отношението на 
психиатрията към проблемите, свързани с вярата, 
показва отхвърляне и репресия на религиозния 
импулс? Игнорира ли психиатрията очевидния 
факт, че религиозността е норма за човека? H.Kung 

2 твърди, че психиатрията разглежда религията 
като обект, като болест или патология. Където  
психиатрията пита; ”Защо хората имат религиозни 
идеи?” H.Kung задава въпроса: ”Защо за модерния 
човек е невъзможно да споделя духовните чувства, 
които са обогатявали, облагородявали и са давали 
смисъл на човешкия живот от векове?“ Тази 
неспособност да вярваме е неврозата на нашето 
време – добавя Kung.

Последствията от репресията на 
религиозните импулси са различни и понякога 
много сериозни. Подтиснатите религиозни 
импулси могат да бъдат проектирани в квази – 
религиозни учения като комунизъм, фашизъм, 
национализъм. Стремежът към трансцендентното 
е чувствителен към експлоатация и перверзии.

Отхвърляйки религиозния импулс, човек 
всъщност отхвърля своето безсилие. Когато не е 
призван да служи на нещо по-висше, човек започва 
да служи единствено на себе си, пропадайки 
в джунглата на нарцисизма. Патологичното 
себелюбие обаче води до отегчение, досада, 
празнота и себезадоволяване, около които се 
центрират множество психиатрични разстройства: 
граничното личностно разстройство, 
нарцистичното, дистимията и някои от 
зависимостите. Тези нарцистични тенденции 
са също така част и от зависимостта към секса, 
хазарта, храната и т.н. Непризнавайки духовния 
компонент на тези разстройства, психиатрията ги 
медикализира.

Отхвърлянето на религиозния импулс 
води също така до неспособност за страдание. 
Съвременният човек страда в болници, умира в 
старчески домове и има претенции, че страданието 
не е част от неговия живот. Неспособен да приеме 
страданието, той го хоспитализира. Да говориш 
за духовното като психиатър ДНЕС е не само 
“неприлично”, но и “ненаучно”.

Въпреки подобна поза и претенциозност, 
наричани незнайно защо „академични“, духовното 
е част от реалността. Какво би се случило с човек, 
пита K.Jung, ако някой “не преживява любов, но 
има сексуалност, няма вяра, защото се страхува 
да върви слепешком в тъмното, няма надежда, 
защото е разочарован от света и живота, и не среща  
разбиране, защото не е успял да схване смисъла на 

собственото си съществуване” 4.

ПРАКТИКАТА

В психиатрията проблемите, свързани 
със страданието, смъртта и смисъла на живота 
са от съществена важност. Разбирането на 
вярванията на пациента, на неговите чувства 
и стремежи са съществени при формиране на 
лечебните стратегии, които да са медицински 
обосновани, да отговарят на нуждите на пациента 
и да са приемливи за него. Диагностицирането на 
сериозна болест обикновено се свързва с чувства 
на несигурност за бъдещето. Ключови въпроси 
като ”Ще се излекувам ли напълно?”, ”Колко ми 
остава да живея?” много често остават без отговор. 
В търсене на обяснение и смисъл, пациенти, 
страдащи от сериозна соматична болест, често 
задават въпросите ”Защо аз?”, ”Защо точно сега?”, 
”Какво лошо съм направил, че ме сполетя това?”. 
За някои болести – сърдечно-съдови например, 
отговорът на тези въпроси е относително лесен, 
посочвайки рисковите фактори, но за други, 
като мултиплена склероза, рискови фактори 
трудно биха се открили. Това създава вакуум, в 
който консултиращият психиатър и пациентът са 
изправени пред необходимостта да търсят отговор 
отвъд психологичните и биологични обяснения.

Сблъсъкът с пациенти, борещи се с тежки 
хронични болести, срещата с болката и смъртта 
много често води до духовен дискомфорт у 
консултиращия психиатър. Най-често той фокусира 
своето поведение около фармакологичното 
лечение, дистанцира се от емоционалните 
и екзистенциални проблеми на пациента и 
в най-добрия случай предлага “подкрепяща 
психотерапия”. С други думи –използува своите 
психологични и професионални защити срещу 
духовната болка, предизвикана от страданието.

Ако приемем обаче, че психиатрията, 
подобно на други професии, е една възможност 
за духовно развитие, дали съпреживяното 
страдание не е път към това израстване? Може ли 
и самият участник, избрал това професионално 
пътешествие, да получава подкрепа и ентусиазъм 
от религиозните вярвания, традиции и практики? 

Отговорът е: “понякога да“, “понякога не”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Психиатрите, които омаловажават въпроса 
за религията, не помагат на своите пациенти. 
Тези, които безкритично се отнасят към нейното 
благотворно влияние – също. Да приемаш вярата 
единствено за болест или враг е проява на краен 
атеизъм, което само по себе си е друг вид вяра. 
Да отхвърляш съществуването на религиозния 
импулс означава да отхвърляш съществуването 
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на религиозността на  индивидуално и социално 
ниво. Тъй като професията на психиатъра е 
свързана по-директно от която и да било друга с 
процеса на израстване у човека, той е призван да 
преценява дали системата на вярата у личността 
е здравословна или не. Въпрос на професионална 
зрялост е стремежът да не се бяга от проблемите, 
свързани с религията, а да се изучават и изследват. 
Да се осведомяваш относно религиозните вярвания 
и практики на своя пациент не е езотерично 
занимание. В условията на клинично интервю 

това означава да бъдеш отворен, заинтересуван, 
да задаваш адекватни въпроси и да позволяваш 
отговорите да дойдат сами. Психиатър и пациент 
правят заедно своето пътешествие. Често по 
различни пътища, но заедно в една посока. И 
доколкото целта на това съвместно пътешествие не 
е пристигането, а задаването на правилния въпрос 
не е намиране на верния отговор, психиатърът и 
религиозният пациент имат какво да си кажат, 
докато вървят по пътя.      

Книгопис:

1. APA. Committee on Religion and Psychiatry Guidelines 
regarding possible confl ict between psychiatrist’s 
religious commitment and psychiatric practice.
Amer.J.Psych.147:542, 1990.

2. Kung H. Freud and the problem of God. New Haven.Yale 
University Press, p.97.1979.

3. Kung H. Religion – das Letzte Tabu? Uber die Verdragnung 
der Religiositat. Psychotherapy Med Psychology, 38;103-
111,1988.

4. Jung K. Psychology and Religion; West and East.Collected 
works. New Haven. Yale University Press, Vol.__, p.331, 
1938.

5. Kirov G, Kirov K et al. Religious faith after psychotic 
illness. Psychopathology. 31(5);234-45,1998

6. Jones E. Das leben und werke von Sigmund Freud. Hans 
Huber Verlag, 1962.

    

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                               



335

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(4).

Тежки психотични симптоми и погрешно идентифицирана като 
страх лицева експресия при шизофрения

Тодор Толев, Владимир Трънов, Мария Николова, Пенка Грозева, Донка Терзиева, Калинка Дребова,
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 336 пациенти (181 мъже и 155 жени) с шизофрения според 
критериите на DSM-IV, 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, но не и за показателите 
P1„налудности” и P3„халюцинации”. Установихме значимо по-често погрешно идентифициране като 
страх на изражението на веселие и общата оценка за всички емоции при пациенти с проминиращи симптоми 
за показателя P1„налудности”, както и при израженията на веселие, учудване, неутрален израз и общата 
оценка за всички емоции при пациенти с проминиращи симптоми за показателя P3 „халюцинации”. 
Резултатите коментирахме в контекста на хипотези за протективен ефект на персекуторните 
налудности спрямо стрес-генериращи събития и съпричастност на налудни и халюцинаторни симптоми в 
увреди при декодиране на лицева експресия при параноидна шизофрения.

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(4):335 – 347 
Ключови думи: декодиране на лицева експресия, психотични симптоми, шизофрения 

Severe psychotic symptoms and misidentifi cation as-fear of
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but not for prominent symptoms on  items P1”delusions” and P3”hallucintiory behavor”. A signifi cantly greater 
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neutral and in general score for facial emotions in patients with prominent symptoms on item P3”hallucintiory 
behavor”. Results were discussed in the context of hypotheses  for protective role of persecutory delusions over 
stress-generating events and the impact of delusions and hallucinations on defi cits in facial expression decoding in 
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Нарушеното разпознаване на лицева 
експресия при шизофрения е израз на дълбоки 
мозъчни увреди на невронално ниво със сериоз-
ни последици за адаптивния потенциал на 
боледуващите и затова е обект на множество 
изследвания – обикновено посочващи, че при 
шизофрения успехът при декодиране на лицева 
емоционална експресия в лицеизраз е непълноценен 
и дефицитите са асоциирани с болестни феномени 
и социални дисфункции.

В множество публикации и обширни 
обзори е описана свързаността на по-изразени 
дефицити в декодиране на лицева експресия с по-
тежки клинични симптоми, а Bryson et al., 1997 9 
обобщават, че емоционалната перцепция като цяло 
е в зависимост от болестните симптоми. С данни 
от метаанализ за периода 1970–2007 г., Kohler et al., 
2010 26 посочват, че повечето (Schneider et al., 1995; 
Bryson et al., 1997; Bryson et al., 1997; Penn et al., 
2000; Kohler et al., 2000; Kohler et al, 2003; Bryson et 
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al., 1997), но не всички (Bellack et al., 1996; Salem et 
al., 1996) изследвания откриват връзка между тежест 
на болестта, позитивни и негативни симптоми на 
шизофрения, и ниво на емоционална перцепция. В 
обзор на емоционалния дефицит при шизофрения 
Trémeau, 2006 48 отбелязва 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). В обзора на Marwick, Hall, 2008 

34 се посочва, че случаите на липсваща значима 
връзка между клинични симптоми и неумение в 
обработката на информация за емоции в лицеизраз 
са поради различия – в дизайн на проучванията, на 
нееднакви изследователски методики, на различни 
критерии за подбор на изследваните лица, както 
и на малкия брой изследвани лица като цяло. 
Вероятно поради това Mandal et al., 1998 38 не 
предлагат коментар за съпоставка на тежест на 
клинични симптоми с изразеност на дефицитите в 
обработка на информация за лице при шизофрения 
в обзора си за периода 1974 – 1998 год.

Особено характерна е връзката между 
тежест на негативните и когнитивните симптоми 
с нивото на увредите в обработка на информация 
за лице при шизофрения. Schneider et al., 199545 
установяват, че идентификацията на емоции 
корелира с негативни симптоми, дезорганизирано 
поведение и нарушения в когнитивните умения. По 
данни на Kohler et al., 2000 25 и Kucharska-Pietura 
et al., 2003 27, нарушенията в мозъчните структури, 
обуславят увредена перцепция на негативен 
афект при шизофрения. Според Poole et al., 200035 
разпознаването на емоции е свързано с ниво на 
когниция и тежест на болестта.

По-противоречиво се отбелязва корелация-
та на позитивните симптоми с уменията за декоди-
ране на лицеви емоции при шизофрения. Trémeau, 
2006 48 цитира в обзора си такива данни – на Hall et 
al., 2004 19; McGlade et al., 2008 35; Doop, Park, 200912; 
Larøi et al., 2010 28; Behere et al., 2011 6. Значима 
корелация на дефицита в декодиране на лицева 
експресия с позитивните шизофренни симптоми е 
посочена и в наши изследвания (Толев, 2016 2).

Характерните за шизофрения параноидни 
симптоми са често обсъждани в контекста на 
неуспех в обработка на лицева информация заради 
особеното позициониране на находките в сравнение 
с други шизофренни симптоми. 

LaRusso, 1978 29 прави първите изследвания 
на уменията на параноидни шизофренни пациенти 
да оценяват емоции в лицева експресия, в които 
са отбелязани по-точно справяне при есенциални 
емоции от контролните лица, но при престорени 
емоции – по-лоши резултати спрямо контроли. 

Тези данни водят до обяснението, че параноидните 
пациенти са по-чувствителни към спонтанни лице-
ви експресии в сравнение с нормалните контроли. 

В изследването си Kline et al., 1992 24 
посочват, че идентифицирането на емоционално 
състояние в лицеизраз при параноидна шизофрения 
е по-добро в сравнение с непараноидна шизофре-
ния, с по-точна оценка за негативните емоции, 
докато при позитивните емоции значими различия 
между двете групи не се наблюдават.

Според Phillips et al., 1999 39, боледуващите 
от параноидна шизофрения се справят по-добре от 
непараноидно болните в разпознаване на емоции 
на страх, гняв и погнуса.

Davis, Gibson, 2000 11 установяват, че при  
параноидна шизофрения идентифицирането на 
автентични емоционални изражения е по-точно, 
а на престорени емоции – по-лошо отколкото при 
непараноидна шизофрения, здрави контроли и 
депресивно болни лица. 

Green et al., 200117 посочват, че лицата с 
високи оценки за налудна идеация разпознават 
значимо по-бавно гняв в сравнение с лицата с 
нисък индекс на налудна идеация. 

Данните на Green et al., 2003 18 доказват 
различно визуално-когнитивно процидиране (scan-
path aberrations) спрямо лицеизраз със заплашващо 
съдържание (гняв, страх) и при незаплашващ 
лицеизраз (веселие, тъга, неутралност) при 
налудна и неналудна шизофрения, като пациентите 
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) спрямо здрави контроли, а в 
сравнение с шизофренни пациенти без налудности, 
пациентите с налудности имат по-малко фиксации 
към изображения със страх и повече фиксации към 
изображения на веселие.

Според Nelson et al., 2007 37, субтипът 
шизофрения с леки към умерени увреди в перцеп-
ция включва повече лица с параноидни симптоми в 
сравнение със субтипа с тежки увреди в перцепция.

По данни на Pinkham et al., 2008 41 с тестове 
за социална когниция, при индивиди с аутизъм и 
параноидна шизофрения има значима редукция 
на невронална активност спрямо не-параноидни 
индивиди. 

Haut, MacDonald, 2010 20 установяват, че по-
тежките персекуторни налудности при шизофрения 
корелират с определяне на лицеви изображения 
като по-недоброжелателни.

Според Pinkham et al., 2011 40, пациентите 
с шизофрения и параноидни налудности по-
охотно интерпретират неутрални изображения като 
изражения на гняв, което предпоставя увреди на 
социалното им функциониране.

Russel et al., 2007 44 описват билатерални 
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увреди в амигдала при параноидна шизофрения 
и хипокампална активация при непараноидна 
шизофрения.

Според St-Hilaire, 2008 47, параноидните 
пациенти по-добре идентифицират генуинни 
изражения на емоции и тази особеност при тях е 
по-скоро state отколкото trait.

Тези находки ясно илюстрират особеното 
място на параноидния симптомокомплекс спрямо 
успеха в перцепция на информация за лицева 
емоционална експресия при шизофрения. Някои 
автори – например Lyon et al., 1994 31 и Mackinnon 
et al., 2011 32, считат персекуторните налудности 
за защитен механизъм спрямо понижен self-
esteem (Bentall, Corcoran, Howard, Blackwood, & 
Kinderman, 2001), а често съпътстващите ги слухови 
халюцинации с конгруентно съдържание вероятно 
допълват този предпазен ефект. Логично изглеждат 
тук данните на Rossell, Boundy, 2005 43, Shea et 
al., 2007 46 и Coy, Hutton, 2012 10 за причастност 
на симптомите на халюциноза към дефицита в 
обработка на информация за лицева експресия.

Съвокупността от изразени налудности 
с параноидно (персекуторно) съдържание и 
съзвучни по сюжет халюцинации е особено 
важна за разбиране преживелищния свят на 
шизофренния пациент когато се налага да 
интерпретира лицева експресия на страх. Високо 
натоварената с предупредителен сигнал експресия 
на страх е с ключово значение в адаптивен план, 
но се възприема трудно от боледуващите и според 
Edwards et al., 2002 13, страхът е сред най-слабо 
разпознаваните емоции (Mandal, 1987; van der Gaag 
& Haenen, 1990; Wolwer et al., 1996). Посочва 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 
при шизофрения, макар да има и противоположни 
находки (Wolwer et al., 1996). St-Hilaire, 2008 47 
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). Сходни с тези данни 
са резултатите от наши проучвания (Толев, 2016 1, 2). 
Тази находка получава подкрепа от установените 
от Michalopoulou et al., 2008 36 данни за кортикални 
невроанатомични особености при разпознаването 
на изражение на страх при пациенти с шизофрения. 

На фона на особената свързаност на 
шизофренния симптомокомплекс с дефицита в 
декодиране на изражение на страх, привличат 
внимание нашите находки за погрешна 
идентификация на страхов лицев афект (Толев 
и сътр., 2011 5) и по-добро разпознаване на страх 
и тревога при пациенти с по-тежки параноидни 
симптоми (Толев и сътр., 2012 4; Толев, 2016 1; Толев 
и сътр. 2017 3). Поради това, решихме да разширим 
нашите наблюдения с настоящото проучване, 
съпоставящо погрешно определяне на лицева 
емоция като страх с тежест на симптомите от 
параноидно-халюцинаторен тип при шизофрения.

Методи
Изследвахме 336 пациенти (181 мъже и 155 

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 30 (The Averaged Karolinska 
Directed Emotional Faces / AKDEF). Част от 
използваните изображения (само във фас-позиция) 
са представени в Приложение 1. 

За оценка на тежест на персекуторни 
налудности използвахме показателите от скалата 
PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) 

23, Р6 – „подозрителност / преследване”, Р1 – 
„налудности” и Р3 – „халюцинаторно поведение”, 
като получилите оценки > 5 бяха определени като 
лица с проминиращи симптоми, а с оценки 1 – 4 
като лица без проминиращи симптоми. 

Представихме данните по 5 – факторния 
модел на Wolthaus et al. 53 на PANSS с факторите: 
позитивен, негативен, ажитация-депресия, възбуда-
враждебност и дезорганизация. 

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

Резултати
Данните за съпоставки по пол на  

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

Тези данни оставихме без последващ 
анализ, с цел представяне на описание на 
изследваните лица като кохорта от тежко 
боледуващи шизофренни пациенти.

Табл. 1.  Демографски показатели и параметри на болест при пациентите, N = 336.

СРЕДНА 
ВЪЗРАСТ

НАЧАЛО НА 
БОЛЕСТТА

ДАВНОСТ НА 
БОЛЕСТТА

БРОЙ     
ЕПИЗОДИ

ХОСПИТАЛИ 
ЗАЦИИ

МЕРКИ  НА 
ПРИНУДА

ЖЕНИ

N = 155

MEAN 49,26 27,27 21,65 10,90 10,84 ,97
STD. DEVIATION 10,678 9,767 11,441 9,706 9,711 2,114

МЪЖЕ

N = 181

MEAN 46,82 25,80 21,23 9,82 10,23 2,38
STD. DEVIATION 12,037 8,467 11,867 8,189 7,596 3,580
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Табл. 2.  Клинични симптоми според показателите на PANSS / Wolthaus et al. Pentagonal model при пациентите, N = 336.

PANSS    
POSITIVE

PANSS  
NEGATIVE

PANSS 
DISORGANIZ

PANSS 
HOSTILITY

PANSS 
DEPRESSION

PANSS          
TOTAL SCORE

ЖЕНИ

N = 155

MEAN 22,23 21,37 21,79 6,73 8,01 82,81
STD. DEVIATION 4,869 4,692 5,023 2,614 2,753 14,228

МЪЖЕ

N = 181

MEAN 20,61 20,49 21,16 6,71 7,64 78,76
STD. DEVIATION 5,631 5,418 5,806 2,770 2,658 15,849

Данните за идентифициране на базисни лицеви емоции (Табл.3, Фиг.1) показаха отлично справяне 
с лицеизраз на веселие, добро разпознаване за неутрално изражение и изражение на учудване, а най-зле 
разпознавана емоция както при мъже, така и при жени, бе изражението на страх.
Табл. 3.  Правилно идентифициране на лицева емоционална експресия, N = 336.

НЕУТРАЛНО ВЕСЕЛИЕ СТРАХ ГНЯВ ТЪГА ПОГНУСА УЧУДВАНЕ ОБЩО 

ЖЕНИ

N = 155

MEAN 1,43 1,92 ,85 ,92 1,23 1,14 1,58 9,06
STD. DEVIATION ,720 ,291 ,728 ,764 ,796 ,822 ,663 2,686

МЪЖЕ

N = 181

MEAN 1,51 1,92 ,85 ,93 1,17 1,15 1,56 9,09
STD. DEVIATION ,727 ,296 ,742 ,746 ,749 ,879 ,652 2,565

ОБЩО

N = 366

MEAN 1,47 1,92 ,85 ,92 1,20 1,14 1,57 9,08
STD. DEVIATION ,724 ,293 ,734 ,753 ,771 ,852 ,656 2,618

Фиг. 1.  Правилно идентифициране на лицева емоционална експресия, N = 336.

Тези данни показахме само за илюстриране 
на съотношенията на правилно разпознаване 
на лицеви емоции и допълнителен анализ не 
бе предвиден – защото аналогични данни са 
били обект на наши предходни публикации и 
понастоящем не са обект на нашето изследване. 

Направихме съпоставка на оценките за 
тежест за три от основните психотични / позитивни 
симптоми, представени в скалата PANSS – 

Р6 „подозрителност / идеи за преследване, Р, 
„налудности” и Р3 „халюцинаторно поведение” 
(Табл.4) и в допълнение, интерпретирахме тежестта 
на психотичния параноидно-халюцинаторен 
симптомокомплекс чрез разделяне на оценките 
по тези три показатели в две групи. Първата 
група – „без проминиращи симптоми” включваше 
оценки от 1 до 4 (липсващи, минимални, леки и 
умерено изразени симптоми), а втората група – „с 
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проминиращи симптоми” включваше оценки от 
5 до 7 (умерено тежки, тежки и екстремно тежки 
симптоми). Това разделяне бе сторено за да се 
отрази качествената разлика в ръста на тежестта 
на продуктивната психоза заради масивно 
инфилтриране на наблюдаваното поведение 

от флоридната шизофренна симптоматика, с 
оглед установяване влиянието на психотичната 
продукция от параноидно-халюцинаторен тип 
върху успеха в идентифициране на лицева 
емоционална експресия..

Табл. 4.  Разпределение на оценки за тежест по симптоми Р6, Р1, Р3 по  PANSS.

ОЦЕНКА СТЕПЕН Р6 – ПЕРСЕКУТОРНИ ИДЕИ – ОПЕРАЦИОНАЛНИ ДЕФИНИЦИИ ЧЕСТОТА ПРОЦЕНТ

1 ЛИПСВА  ДЕФИНИЦИЯТА Е НЕПРИЛОЖИМА 7 2,1

2 МИНИМАЛНО ПАТОЛОГИЯТА Е ПОД ВЪПРОС: ПАЦИЕНТЪТ МОЖЕ ДА Е В ГОРНАТА ГРАНИЦА НА НОРМАТА. 49 14,6

3 ЛЕКО ПАЦИЕНТЪТ ПРОЯВЯВА ЗАЩИТНА ИЛИ ДОРИ ОТКРИТО НЕДОВЕРЧИВА НАГЛАСА, НО НЕГОВИТЕ МИСЛИ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОВЕДЕНИЕ СА МИНИМАЛНО ПОВЛИЯНИ. 150 44,6

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.

93 27,7

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 8,9

6 ТЕЖКО ЯСНО ОЧЕРТАНИ, ПРОНИКВАЩИ НАЛУДНОСТИ ЗА ПРЕСЛЕДВАНЕ; МОГАТ ДА БЪДАТ СИСТЕМАТИЗИРАНИ И 
ЗНАЧИМО ПРЕЧАТ НА ИНТЕРПЕРСОНАЛНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА. 7 2,1

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

БЕЗ ПРОМИНИРАЩИ ПЕРСЕКУТОРНИ ИДЕИ ОЦЕНКИ 1, 2, 3, 4 ПО PANSS 299 89,0
СЪС ПРОМИНИРАЩИ ПЕРСЕКУТОРНИ ИДЕИ ОЦЕНКИ 5, 6, 7 ПО PANSS 37 11,0

ОЦЕНКА СТЕПЕН Р1 – НАЛУДНОСТИ – ОПЕРАЦИОНАЛНИ ДЕФИНИЦИИ ЧЕСТОТА ПРОЦЕНТ

1 ЛИПСВА  ДЕФИНИЦИЯТА Е НЕПРИЛОЖИМА 2 ,6

2 МИНИМАЛНО ПАТОЛОГИЯТА Е ПОД ВЪПРОС: ПАЦИЕНТЪТ МОЖЕ ДА Е В ГОРНАТА ГРАНИЦА НА НОРМАТА. 40 11,9

3 ЛЕКО 
НАЛИЧИЕ НА ЕДНА ИЛИ ДВЕ НАЛУДНОСТИ, КОИТО СА НЕЯСНИ, НЕ СА КРИСТАЛИЗИРАЛИ И НЕ СЕ ПОДДЪРЖАТ 
УПОРИТО. НАЛУДНОСТИТЕ НЕ ПРЕЧАТ НА МИСЛЕНЕТО, СОЦИАЛНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ИЛИ ПОВЕДЕНИЕТО 
НА ПАЦИЕНТА.

135 40,2

4 УМЕРЕНО 
НАЛИЧИЕ НА КАЛЕЙДОСКОПИЧНА ПОРЕДИЦА ОТ НЕДОБРЕ ОФОРМЕНИ, НЕСТАБИЛНИ НАЛУДНОСТИ ИЛИ 
НЯКОЛКО ДОБРЕ ОФОРМЕНИ НАЛУДНОСТИ, КОИТО ПОНЯКОГА ПРЕЧАТ НА МИСЛЕНЕТО, СОЦИАЛНИТЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТА.

111 33,0

5 УМЕРЕНО ТЕЖКО НАЛИЧИЕ НА МНОГОБРОЙНИ, ДОБРЕ ОФОРМЕНИ НАЛУДНОСТИ, КОИТО СЕ ПОДДЪРЖАТ УПОРИТО И ПОНЯКОГА 
ПРЕЧАТ НА МИСЛЕНЕТО, СОЦИАЛНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ИЛИ ПОВЕДЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТА. 37 11,0

6 ТЕЖКО 
НАЛИЧИЕ НА СТАБИЛЕН НАБОР ОТ НАЛУДНОСТИ, КОИТО СА КРИСТАЛИЗИРАЛИ, ВЪЗМОЖНО Е ДА 
СА СИСТЕМАТИЗИРАНИ, ПОДДЪРЖАТ СЕ УПОРИТО И ЯВНО ПРЕЧАТ НА МИСЛЕНЕТО, СОЦИАЛНИТЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТА.

10 3,0

7 ЕКСТРЕМАЛНО 

НАЛИЧИЕ НА СТАБИЛЕН НАБОР ОТ НАЛУДНОСТИ, КОИТО СА ИЛИ ВИСОКО СИСТЕМАТИЗИРАНИ, ИЛИ СА ТВЪРДЕ 
МНОГО НА БРОЙ, И КОИТО ДОМИНИРАТ ВЪВ ВАЖНИ СТРАНИ ОТ ЖИВОТА НА ПАЦИЕНТА. ТОВА ПОВЕДЕНИЕ 
ЧЕСТО СЕ ПРОЯВЯВА В НЕПОДХОДЯЩИ ИЛИ БЕЗОТГОВОРНИ ПОСТЪПКИ, КОИТО МОГАТ ДОРИ ДА ИЗЛОЖАТ НА 
ОПАСНОСТ СИГУРНОСТТА НА ПАЦИЕНТА ИЛИ НА ДРУГИ ХОРА.

1 ,3

БЕЗ ПРОМИНИРАЩИ НАЛУДНОСТИ ОЦЕНКИ 1, 2, 3, 4 ПО PANSS 288 85,7
СЪС ПРОМИНИРАЩИ НАЛУДНОСТИ ОЦЕНКИ 5, 6, 7 ПО PANSS 48 14,3

ОЦЕНКА СТЕПЕН Р3 – ХАЛЮЦИНАЦИИ – ОПЕРАЦИОНАЛНИ ДЕФИНИЦИИ ЧЕСТОТА ПРОЦЕНТ

1 ЛИПСВА  ДЕФИНИЦИЯТА Е НЕПРИЛОЖИМА 52 15,5

2 МИНИМАЛНО ПАТОЛОГИЯТА Е ПОД ВЪПРОС: ПАЦИЕНТЪТ МОЖЕ ДА Е В ГОРНАТА ГРАНИЦА НА НОРМАТА. 110 32,7

3 ЛЕКО ЕДНА ИЛИ ДВЕ ЯСНО ОФОРМЕНИ, НО РЕДКИ ХАЛЮЦИНАЦИИ, ИЛИ ИЗВЕСТЕН БРОЙ НЕЯСНИ АБНОРМНИ 
ВЪЗПРИЯТИЯ, КОИТО НЕ ПРЕДИЗВИКВАТ НАРУШЕНИЯ НА МИСЛЕНЕТО ИЛИ ПОВЕДЕНИЕТО. 78 23,2

4 УМЕРЕНО ХАЛЮЦИНАЦИИТЕ СЕ ПОЯВЯВАТ ЧЕСТО, НО НЕ НЕПРЕКЪСНАТО, КАТО МИСЛЕНЕТО И ПОВЕДЕНИЕТО НА 
ПАЦИЕНТА СА УВРЕДЕНИ В МИНИМАЛНА СТЕПЕН.  45 13,4

5 УМЕРЕНО ТЕЖКО

ХАЛЮЦИНАЦИИТЕ СА ЧЕСТИ, МОГАТ ДА ВКЛЮЧВАТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА СЕНЗОРНА МОДАЛНОСТ И ИМА ТЕНДЕНЦИЯ 
ДА ДЕФОРМИРАТ МИСЛЕНЕТО И /ИЛИ ДА НАРУШАВАТ ПОВЕДЕНИЕТО. ПАЦИЕНТЪТ МОЖЕ ДА ИМА НАЛУДНИ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ТЕЗИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ И ДА РЕАГИРА СПРЯМО ТЯХ ЕМОЦИОНАЛНО, И ПОНЯКОГА – 
СЛОВЕСНО. 

38 11,3

6 ТЕЖКО 
ХАЛЮЦИНАЦИИТЕ ПРИСЪСТВАТ ПОЧТИ НЕПРЕКЪСНАТО, КАТО ПРИЧИНЯВАТ ГОЛЕМИ НАРУШЕНИЯ НА 
МИСЛЕНЕТО И ПОВЕДЕНИЕТО. ПАЦИЕНТЪТ СЧИТА ТЕЗИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ЗА РЕАЛНИ ВЪЗПРИЯТИЯ И 
ФУНКЦИОНИРАНЕТО Е НАРУШЕНО ОТ ЧЕСТИ ЕМОЦИОНАЛНИ И ВЕРБАЛНИ ОТГОВОРИ КЪМ ТЯХ.

13 3,9

7 ЕКСТРЕМАЛНО 
ПАЦИЕНТЪТ Е ПОЧТИ НАПЪЛНО ОБЗЕТ ОТ ХАЛЮЦИНАЦИИ, КОИТО ФАКТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЯТ НЕГОВОТО 
МИСЛЕНЕ И ПОВЕДЕНИЕ. ХАЛЮЦИНАЦИИТЕ СЕ ИНТЕРПРЕТИРАТ УСТОЙЧИВО И НАЛУДНО, И ПРОВОКИРАТ 
ВЕРБАЛНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОТГОВОРИ, ВКЛЮЧВАЩИ ПОДЧИНЕНИЕ НА ХАЛЮЦИНАТОРНИТЕ КОМАНДИ.

0 0

БЕЗ ПРОМИНИРАЩИ ХАЛЮЦИНАЦИИ ОЦЕНКИ 1, 2, 3, 4 ПО PANSS 285 84,8
СЪС ПРОМИНИРАЩИ ХАЛЮЦИНАЦИИ ОЦЕНКИ 5, 6, 7 ПО PANSS 51 15,2

ОБЩО 336 100,0
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Така разпределените по тежест две групи 
оценки за проминиращи психотични симптоми 
съпоставихме (Табл.5) с честотата на погрешна 
идентификация като страх на лицевата експресия 
на лицевата експресия за неутрално изражение, 

веселие, гняв, тъга, погнуса и учудване, и 
общата стойност на погрешно идентифициране, 
като посочихме в допълнение и правилното 
идентифициране на страх при всеки от тези 
психотични симптоми. 

Табл. 5.  Проминиращи психотични симптоми и изображения на лицеви емоции, идентифицирани като страх. N = 336.

Р6 – ПЕРСЕКУТОРНИ ИДЕИ И ИДЕНТИФИЦИРАНИ КАТО СТРАХ ЛИЦЕВИ ЕМОЦИИ 

ПРОМИНИРАЩИ 
СИМПТОМИ НЕУТРАЛНО ВЕСЕЛИЕ ГНЯВ ТЪГА ПОГНУСА УЧУДВАНЕ ОБЩО СТРАХ

БЕЗ

N = 299

MEAN ,06 ,02 ,24 ,32 ,09 ,18 ,91 1,68
STD. DEVIATION ,258 ,152 ,466 ,533 ,314 ,464 1,061 1,186

СЪС

N = 37

MEAN ,05 ,00 ,19 ,32 ,05 ,22 ,84 2,16
STD. DEVIATION ,229 ,000 ,397 ,475 ,229 ,479 ,800 1,502

ANOVA–one way

F ,046 ,445 ,417 ,005 ,551 ,192 ,173 6,318
Sig. ,831 ,505 ,519 ,943 ,458 ,661 ,677 ,012

Mann-Whitney
Mann-Whitney U 5496,500 5457,500 5321,000 5370,000 5347,500 5312,000 5506,500 4139,000
Z -,153 -,707 -,525 -,367 -,689 -,632 -,048 -2,692
Asymp. Sig. (2-tailed) ,878 ,480 ,600 ,713 ,491 ,527 ,962 ,007
Р1 – НАЛУДНОСТИ И ИДЕНТИФИЦИРАНИ КАТО СТРАХ ЛИЦЕВИ ЕМОЦИИ

ПРОМИНИРАЩИ 
СИМПТОМИ НЕУТРАЛНО ВЕСЕЛИЕ ГНЯВ ТЪГА ПОГНУСА УЧУДВАНЕ ОБЩО СТРАХ

БЕЗ

N = 299

MEAN ,06 ,01 ,23 ,31 ,09 ,17 ,86 ,84
STD. DEVIATION ,244 ,083 ,445 ,534 ,310 ,442 1,043 ,747

СЪС

N = 37

MEAN ,10 ,06 ,27 ,35 ,08 ,29 1,17 ,90
STD. DEVIATION ,309 ,320 ,536 ,483 ,279 ,582 ,953 ,660

ANOVA–one way

F 1,504 6,238 ,339 ,257 ,021 2,986 3,613 ,207
Sig. ,221 ,013 ,561 ,613 ,884 ,085 ,058 ,650

Mann-Whitney

Mann-Whitney U 6554,500 6671,000 6793,500 6469,000 6908,000 6272,000 5502,000 6579,500
Z -1,400 -2,059 -,264 -,901 -,013 -1,649 -2,413 -,575
Asymp. Sig. (2-tailed) ,162 ,039 ,791 ,368 ,989 ,099 ,016 ,565
Р3 – ХАЛЮЦИНАЦИИ И ИДЕНТИФИЦИРАНИ КАТО СТРАХ ЛИЦЕВИ ЕМОЦИИ

ПРОМИНИРАЩИ 
СИМПТОМИ НЕУТРАЛНО ВЕСЕЛИЕ ГНЯВ ТЪГА ПОГНУСА УЧУДВАНЕ ОБЩО СТРАХ

БЕЗ

N = 299

MEAN ,04 ,01 ,22 ,31 ,08 ,15 ,81 ,87
STD. DEVIATION ,201 ,084 ,443 ,526 ,285 ,408 ,918 ,737

СЪС

N = 37

MEAN ,18 ,06 ,29 ,39 ,14 ,35 1,41 ,75
STD. DEVIATION ,434 ,311 ,540 ,532 ,401 ,688 1,445 ,717

ANOVA–one way

F 12,477 5,695 ,996 1,178 1,482 8,039 15,028 1,257
Sig. ,000 ,018 ,319 ,279 ,224 ,005 ,000 ,263

Mann-Whitney

Mann-Whitney U 6427,500 7032,500 6929,000 6595,500 6965,500 6465,000 5402,000 6607,000
Z -3,208 -1,958 -,737 -1,333 -,987 -2,016 -3,114 -1,114
Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 ,050 ,461 ,183 ,324 ,044 ,002 ,265
ОБЩА ОЦЕНКА ЗА ПОГРЕШНО ИДЕНТИФИЦИРАНИ КАТО СТРАХ ЛИЦЕВИ ЕМОЦИИ

ОБЩО ,06 ,01 ,24 ,32 ,09 ,18 ,90
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Резултатите от анализа по ANOVA–one 
way, Mann-Whitney Test и корелация с коефициент 
на Spearman са представени в Табл. 5, 6, 7.

Обсъждане
Преди да се насочим към основната 

цел на настоящото проучване – занимаваща се 
с погрешно определяне като страх на лицеви 
изображения за емоции, ще посочим отново 
високо значимата обратна корелация на тежестта 
на клиничните симптоми с успеха в декодиране на 
лицева експресия (Табл.6). Тази обратна корелация 
бе особено силна за симптомите от негативен и 
когнитивен тип, а за позитивните симптоми – 
спрямо неутрално изражение и учудване, но и 

спрямо общата оценка за всички емоции. Нашите 
данни бяха в пълно съответствие с изобилните 
подобни резултати в тази насока (Schneider et al., 
1995; Bryson et al., 1997; Mandal et al., 1999; Penn 
et al., 2000; Kohler et al., 2000; Kohler et al, 2003; – 
по Kohler et al., 2010 26), както и със съобщеното 
в поредица обзори (Trémeau, 2006 48; Hall et al., 
2004 19; McGlade et al., 2008 35; Doop, Park, 2009 12; 
Larøi et al., 2010 28; Behere et al., 2011 6).  Такива 
бяха и данните от предходни наши проучвания 
(Толев, 2016 2; Толев и съавт., 2011 5; 2012 4; 2017 

3), установяващи че колкото по-тежко изразени са 
шизофренните симптоми, особено от негативен 
и дезорганизиран тип, толкова по-тежки са 
дефицитите в декодиране на лицева експресия. 

Табл. 6.  Съответствие между успех в декодиране на лицева експресия и тежест на симптоми на  PANSS – корелационен анаилиз.

НЕУТРАЛНО ВЕСЕЛИЕ СТРАХ ГНЯВ ТЪГА ПОГНУСА УЧУДВАНЕ ОБЩО

PANSS – POSITIVE FACTOR 

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. -,200 ** -,092 -,006 -,045 -,050 -,075 -,151 ** -,142 **
Sig. (2-tailed) ,000 ,091 ,916 ,406 ,358 ,171 ,005 ,009

PANSS – NEGATIVE FACTOR 

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. -,247 ** -,149 ** -,166 ** -,101 -,161 ** -,299 ** -,289 ** -,366 **
Sig. (2-tailed) ,000 ,006 ,002 ,064 ,003 ,000 ,000 ,000

PANSS – DISORGANIZATION FACTOR

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. -,400 ** -,142 ** -,149 ** -,215 ** -,174 ** -,284 ** -,395 ** -,460 **
Sig. (2-tailed) ,000 ,009 ,006 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000

PANSS – HOSTILITY FACTOR

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. ,095 -,045 ,010 ,015 -,042 ,110 * ,045 ,070
Sig. (2-tailed) ,082 ,407 ,856 ,778 ,444 ,044 ,411 ,200

PANSS – DEPRESSION FACTOR

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. ,001 -,060 ,064 ,029 ,029 ,064 ,040 ,069
Sig. (2-tailed) ,988 ,269 ,239 ,592 ,594 ,242 ,463 ,205

PANSS – TOTAL SCORE 

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. -,305 ** -,142 ** -,105 -,123 * -,137 * -,196 ** -,291 ** -,326 **
Sig. (2-tailed) ,000 ,009 ,054 ,024 ,012 ,000 ,000 ,000

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

Тази логично изводима (тежките дефици-
тарни шизофренни симптоми рушат разпознаването 
на емоции) и многократно потвърждавана находка 
е важно да се подчертае, за да се оцени по-добре 
установената в проучването ни значима разлика 
между пациенти с проминиращи и непроминиращи 
персекуторни симптоми (показател Р6 според 
PANSS) и успеха в идентифициране на лицеизраз 
на страх. Тази разлика посочва по-добро справяне 
при пациенти с проминиращи персекуторни 
симптоми (Табл.5) във високо значима степен 
(според ANOVA р = 0.012; според Mann-Whitney 
Test р = 0.007) и такава разлика ние установихме и в 
две други наши предходни проучвания (Толев, 2016 

1; Толев и сътр.,2017 3). Не открихме в достъпната 
литература изследвания с подобен дизайн, но 
считаме че нашите резултати са в съответствие с 
находките за парадоксално по-добро справяне на 

пациенти с параноидна шизофрения в сравнение 
с пациенти с непараноидна шизофрения при 
разпознаване на емоции на страх (Phillips et 
al., 1999 39), както и по-особеното отношение 
на параноидните шизофренни пациенти към 
процесите на перцепция на информация за лицеви 
емоции с негативна валентност (Green et al., 200117; 
Green et al., 2003 18; Haut, MacDonald, 2010 20; 
Pinkham et al., 2011 40). 

Направи впечатление, че докато промини-
ращите персекуторни симптоми се оказаха асо-
циирани с повишен успех в разпознаване на 
изражението на страх, не бяха такива резултатите 
при налудности и халюцинации (показатели Р1 
и Р3 по PANSS). При тях такава значима разлика 
липсваше (Табл.5). 

Също така, направи впечатление, че резул-
татите от корелационния анализ за нестепенувани 
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оценки по посочените три показателя (Табл.7) не 
показаха значими връзки с успеха в декодиране на 
изражение на страх, докато корелацията с оценката 
за двустепенно представяне на показателя Р6 за 
персекуторни идеи показа високо значима връзка 
с правилно разпознатото изображение на страх (р 
= 0.007) – което бе потвърждение на резултатите от 
вариационния анализ с ANOVA и непараметричния 
анализ с Mann-Whitney Test (Табл.6).

А сега нека преминем към анализ 
на връзката между тежест на типичните за 
шизофренната болест психотични симптоми 
(персекуторни идеи, налудности и халюцинации) 
и склонността към погрешно интерпретиране 
на лицеви емоции с различна валентност чрез 
определянето им като изражения на страх. 
Както вече отбелязахме и показахме (Табл.4), за 
целите на анализа тези психотични симптоми 
бяха представени в двустепенно разграничаване 
– подгрупа с непроминиращи и подгрупа с 
проминиращи симптоми. Това деление бе основано 
на клинична целесъобразност – защото знаем, че 
поведението на пациента е значимо засегнато едва 
от проминиращите психотични симптоми.

Данните за тази връзка (Табл.5) установиха 
за показателя Р6 „подозрителност / преследване” 
липса на значима разлика на погрешно посочване 
на страх между пациенти със и без проминиращи 

персекуторни симптоми за всички изображения – 
поотделно и общо. Но за показателя Р1 „налудности” 
се оказа значимо по-често приписване на страх за 
изображението на веселие (според ANOVA р = 
0.013; според Mann-Whitney Test р = 0.039) и при 
общата оценка за погрешно приписан страх (според 
Mann-Whitney Test р = 0.016). А за показателя Р3 
„халюцинаторно поведение” бе налице значимо по-
често приписване на страх за неутрално изражение 
(според ANOVA р < 0.001; според Mann-Whitney 
Test р = 0.017), за изражението на веселие (според 
ANOVA р = 0.018; според Mann-Whitney Test р 
= 0.050) и за изражението на учудване (според 
ANOVA р = 0.005; според Mann-Whitney Test р 
= 0.044), както и за общата оценка на погрешно 
приписан страх (според ANOVA р < 0.001; според 
Mann-Whitney Test р = 0.002). Тази находка получи 
подкрепа и от данните на корелационния анализ 
(Табл.7), при който се установи по-често погрешно 
приписване на страх при проминиращи налудни 
симптоми за изражение на веселие (коефициент 
на Spearman, р = 0.039) и обща оценка за всички 
емоции (коефициент на Spearman, р = 0.016), както 
и при проминиращи халюцинаторни симптоми за 
неутрално изражение (коефициент на Spearman, 
р = 0.001), изражение на учудване (коефициент 
на Spearman, р = 0.044) и обща оценка за всички 
емоции (коефициент на Spearman, р = 0.036). 

Табл. 7.  Съответствие между посочена лицева емоция на страх и тежест на симптоми на  PANSS – корелационен анаилиз.

НЕУТРАЛНО ВЕСЕЛИЕ СТРАХ ГНЯВ ТЪГА ПОГНУСА УЧУДВАНЕ ОБЩО

P6 –  ПОДОЗРИТЕЛНОСТ / ПРЕСЛЕДВАНЕ

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. ,037 -,038 ,019 -,029 ,033 -,048 -,005 ,010
Sig. (2-tailed) ,499 ,489 ,727 ,592 ,541 ,381 ,922 ,859

P6 – С ПРОМИНИРАЩИ ПЕРСЕКУТОРНИ  СИМПТОМИ

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. -,008 -,039 ,147 ** -,029 ,020 -,038 ,035 ,083
Sig. (2-tailed) ,879 ,481 ,007 ,600 ,714 ,491 ,528 ,130

P1 – НАЛУДНОСТИ

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. ,130 * ,022 ,047 ,001 ,008 ,003 ,095 ,091
Sig. (2-tailed) ,017 ,687 ,388 ,982 ,887 ,961 ,081 ,095

P1 – С ПРОМИНИРАЩИ НАЛУДНИ СИМПТОМИ

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. ,076 ,112 * ,031 ,014 ,049 -,001 ,090 ,131 *
Sig. (2-tailed) ,162 ,039 ,566 ,792 ,368 ,989 ,099 ,016

P3 – ХАЛЮЦИНАТОРНО ПОВЕДЕНИЕ

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. ,156 ** ,020 ,001 ,038 -,028 ,096 ,066 ,081
Sig. (2-tailed) ,004 ,708 ,990 ,491 ,605 ,080 ,225 ,139

P3 – С ПРОМИНИРАЩИ ХАЛЮЦИНАТОРНИ СИМПТОМИ

Spearman’s rho/ Correlation Coeff. ,175 ** ,107 -,061 ,040 ,073 ,054 ,110 * ,115 *
Sig. (2-tailed) ,001 ,050 ,266 ,462 ,183 ,324 ,044 ,036

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

Любопитна бе находката за права 
корелация на погрешно определяне като страх 
на неутрално изражение при нестепенуваните 
показатели Р1 „налудности” и „халюцинаторно 
поведение” (коефициент на Spearman, р = 0.016; 

р = 0.036). Както и тенденцията при пациентите с 
проминиращи симптоми погрешното определяне 
като страх да нараства в посока от персекуторни 
идеи към налудности и към халюцинации (Фиг.2).
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Фиг. 2. Проминиращи симптоми и погрешно идентифицирани като страх лицеви емоции.

Любопитна бе и находката за съпоставка 
на честотата на погрешно определяне като страх 
на всяка от базисните емоции (Табл.5, Фиг.3). Тази 
находка, макар и статистически неверифицирана в 

това изследване, показа съществени различия на 
емоциите с различна валентност да бъзат погрешно 
посочени като изражения на страх.

Фиг. 3.  Погрешно идентифициране като страх на лицеви емоции – разпределение по валентности.

Очерта се доста пъстро и трудно за 
интерпретиране съчетание на факти. От една 
страна, оказа се че правилното разпознаване на 
страх бе улеснено от по-тежки персекуторни 

симптоми. А от друга страна, погрешното 
интерпретиране като страх бе свързано с емоции 
от негативна валентност – на гняв и тъга. В същото 
време, израженията с неутрална и позитивна 
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валентност се оказаха значимо свързани с по-
тежките психотични симптоми (налудности, 
халюцинации) във вероятността си да бъдат 
погрешно интерпретирани като изражения на 
страх. 

Ние не открихме в достъпната литература 
сходни с нашето проучвания и не можем пряко да 
съпоставим резултатите си с други изследвания за 
връзката между клиничи симптоми (и особено – на 
флоридна параноидно-халюцинаторна психоза) 
и склонността да се приписва погрешно израз на 
страх при лицеви емоции с други валентности. 
Поради това ще се спрем на някои косвени 
аргументи за особените взаимоотношения между 
параноидно-халюцинаторния симптомокомплекс и 
афинитета към изразяващите страх лицеви емоции.

Както вече посочихме, персекуторните 
налудности се сочат като защитен механизъм спрямо 
Азовия интегритет и себеоценка (Lyon et al., 1994 31 
и Mackinnon et al., 2011 32). Клиничните състояния 
на параноя могат да имат адаптивна стойност в 
смисъла на Дарвин (Green, Phillips, 2004 16), но 
при шизофрения чувствителността към описващи 
страх изображения може да разшири своя обхват до 
болестна степен. Освен това, параноидните идеи не 
са с изцяло биологичен произход, за възникването 
им могат да имат роля ранни житейски случки, 
предпоставящи когнитивна уязвимост към 
параноидното мислене (Bentall et al., 2001 7). А 

пристрастията в атрибутивния стил допринасят 
за формирането и поддържането на налудности 
(Bentall et al., 2001 7). Следва да допълним, че 
лицата с персекуторни идеи се нуждаят от по-
малко информация за да извършат оценката си и да 
стигнат до изводи (Bentall et al., 2001 7) и полагат 
значително по-малко усилия за да вземат решение 
(Brankovic, Paunovic, 1999 8; Garety et al., 1991 

15). Тези пациенти имат повишена склонност към 
себеотносност (Garety, Freeman, 1999 14) и вероятно 
затова са по-уязвими към информация с будещо 
страх съдържание (Green, Phillips, 2004 16). Ето 
защо идентифицирането на афект при шизофрения 
не зависи само от общокогнитивни и свързани с 
тежестта на болестта фактори, но и със специфични 
функционални влияния извън генерализираната 
увреда в емоционалната перцепция (Poole et al., 
2000 42). Всички тези особености можем да свържем 
с наблюдаваното от нас асоцииране на параноидни 
идеи, налудности и халюцинации с повишената 
склонност към приписване на страх спрямо 
емоции с различна валентност, най-вече към 
израженията на гняв и тъга (Фиг.3) – както посочва 
установената склонност към свръхприписване на 
страх и тъга при всяка емоция (Tsoi et al., 2008 51). 
Особено отчетлива (и значима!) е тази склонност 
при налудните и халюцинаторните състояния, но 
не и  при персекуторните идеи (Табл.5, Фиг.4).

 
Фиг. 4.  Погрешно идентифициране като страх на лицеви емоции (за налудности р = 0.016, за халюцинации р = 0.002).
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Що се отнася до значимата разлика 
в погрешно приписан страх върху неутрално 
изражение при проминиращи халюцинаторни 
синдроми, бихме отбелязали известно сходство 
с находката ни за погрешно идентифициране 
експресия на тревога в предишно наше изследване 
(Толев и сътр., 2012 4), а за тук констатираното 
ангажиране на изражението на веселие при 
проминиращи налудни и халюцинаторни симптоми 
ще споменем за публикуваните данни че  увредата в 
разпознаване на лицева експресия веселие насочва 
вниманието към намеса на позитивната димензия 
на шизофренния симптомокомплекс (Tseng et al., 
2013 49) и вероятно при шизофрения съществува 
специфичен дефицит за разпознаване на весели 
лица (Tsoi et al., 2008 51).

Интересна е находката за значимо по-
често погрешно приписване на страх спрямо 
изражението на учудване при пациентите с 
проминиращи халюцинаторни симптоми. Тя може 
да се свърже с опита за нова интерпретация на 
базисните емоции на Ekman, според който се касае 
не за шест, а само за четири базисни емоции (Jack 
et al., 2014 22), като според тази теория лицевите 
експресии на страх и учудване имат значетелни 
зони на припокриване, а и според мнозина автори 
учудването не е типична базисна емоция, а само 
прелюдия към други емоционални състояния.

Интересът към изследване на механизмите 
на погрешно обработване на информация за лицева 
експресия на страхов афект е обоснован – защото 
се касае за докосване до важен неврофизиологичен 
мозъчен механизъм с пряко адаптивно 
предназначение. Правилното разпознаване на страх 
е важно за човека, а се оказва че при шизофренната 
болест увредите са най-големи точно при тази 
лицева емоция. Ето защо проучванията в тази 
област са много и разнообразни. Когнитивните 
теории за персекуторните налудности при 
шизофрения известяват за повишено внимание към 
страх-съдържаща информация и намалено време за 
вземане на решение – което обуславя откриването 
на заплахи на неподходящи места (Phillips et al., 
2000 38). Налице са психофизиологични отклонения 
и перцептуални абнормности в обработката 
на социална информация при шизофренните 
параноидни състояния (Tso et al., 2015 50), което 
може да допринася за поява на синдромите на 
налудна мисидентификация (Turetsky et al., 

2007 52). И като цяло, индивидите с шизофрения 
имат увреди в емоционалната перцепция и 
експресия (Hoekert et al., 2007 21). Причините за 
абнормни асоциации на шизофренни симптоми 
и дефицит в декодиране на страх са дълбоки. 
Например, Russel et al., 2007 44 съобщават, че при 
непараноидната група установяват повишение 
на хипокампална активация, докато при лицата 
с параноидни налудности са наблюдавани 
абнормности в двете амигдала от билатерален 
тип. А според Michalopoulou et al., 2008 36, има 
данни за кортикални невроанатомични особености 
при разпознаването на изражение на страх при 
пациенти с шизофрения.

Считаме, че в контекста на повишената 
важност на тази тематика и значителната неяснота 
в иначе обилните резултати, клиничният анализ на 
връзката между флоридни психотични симптоми и 
дефицит в идентифициране на негативни емоции – 
и особено на страх, могат да бъдат полезни. 

Заключение

В проучване за точност в идентифициране 
на лицева експресия на страх във връзка с тежест 
на персекуторни налудности, изследвахме 336 
пациенти (181 мъже и 155 жени) с шизофрения 
според критериите на DSM-IV, 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, но не и за показателите 
P1„налудности” и P3„халюцинации”. Установихме 
значимо по-често погрешно идентифициране като 
страх на изражението на веселие и общата оценка 
за всички емоции при пациенти с проминиращи 
симптоми за показателя P1„налудности”, както и 
при израженията на веселие, учудване, неутрален 
израз и общата оценка за всички емоции при 
пациенти с проминиращи симптоми за показателя 
P3 „халюцинации”. Резултатите коментирахме 
в контекста на хипотези за протективен ефект 
на персекуторните налудности спрямо стрес-
генериращи събития и съпричастността на 
налудните и халюцинаторни симптоми в увреди 
при декодиране на лицева експресия при пациенти 
с параноидна шизофрения.
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Приложение 1. Методика за изследване на декодиране на лицева експреся AKDEF, Lundqvist, Litton, 1998 (фрагмент). Пълната методика 
включва фас-изображения, изображения на ляв и десен полу-профил и изображения на ляв и десен пълен профил.
В това изследване са използвани само посочените фас-изображения.
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Електроконвулсивна терапия по време на бременност при 
пациентки с психични разстройства

Светлозар Стойков, Иво Нацов

  Статията прави обзор на възможностите на електроконвулсивната терапия по време на 
бременност при пациентки с психиатрични разстройства. Представени са многобройни изследвания по 
проблема, както и практически указания при провеждането на такава терапия. Направен е анализ на 
риска и ползата от този вид терапия. Дават се указания за ефектите на ЕКТ-терапията върху плода и 
бременната.

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(4):348 – 351 
  Ключови думи: електроконвулсивна терапия, бременност, психично разстройство

Electroconvulsive therapy during pregnancy in patients with 
psychiatric disorders
Svetlozar Stoykov, Ivo Natsov

  The article reviews the possibilities of electroconvulsive therapy during pregnancy in female patients with 
psychiatric disorders. Numerous studies have been presented on the problem as well as practical guidelines for 
conducting such therapy. A risk and benefi t analysis of this type of therapy has been done. Instructions are given on 
the eff ects of ECT therapy on the fetus and the pregnant woman.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(4):348 – 351 
  Key words: electroconvulsive therapy, pregnancy, mental disorders.

   ВЪВЕДЕНИЕ

 Независимо от добре установената 
ефикасност на ЕКТ, тя остава едно от най-
противоречивите лечения в днешната клинична 
психиатрия. ЕКТ се използва повече от 75 години, 
но индикациите й, насоките за нейното използване, 
оптимизирането й са различни в различните 
общества и култури. Именно противоречивите 
професионални и обществени нагласи към този 
вид лечение са стеснили нейното използване като 
последно средство при тежки клинични случаи 
или там, където други видове лечения са се 
провалили. ЕКТ е безопасна и ефективна терапия 
за тежка депресия, афективни психози и кататония 
по време на бременност и в пуерпериума. Тя 
е тотално подценена, но опитът показва, че 
трябва да се използва при спешни състояния, 
когато безопасността за майката, плода или 
новороденото са в риск; когато искаме да избегнем 

медикаментозна експозиция върху плода през 
първи триместер; при пациентки рефрактерни на 
психотропна медикация или при такива, които са 
били подложени вече на успешна ЕКТ (Stewart 
and Robinson, 2001 13). Според Anderson and Reti 
(2009) тя е ефективна и относително безопасна за 
фетуса при остри афективни психотични епизоди. 
По-новите подобни методи, като Транскраниална 
Магнитна Стимулация, Дълбока Мозъчна 
Стимулация, Стимулация на нервус вагус не са 
проучвани достатъчно систематично.

  ИНДИКАЦИИ ЗА ЕКТ ПО ВРЕМЕ НА 
БРЕМЕННОСТ

  Най-често ЕКТ се използва за лечение 
на депресивни епизоди по време на бременност 
и опитът показва, че тя е най-бързо ефективно 
действащото средство, като нейната ефективност е 
по-голяма от тази на психотропните медикаменти 
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(Fink, 1999 4).
  ЕКТ е ефективна при (APA, 2000 1; 
Lamprecht,2005 7):

 тежки депресивни епизоди на рекурентна 
депресия, биполярна депресия и смесени 
епизоди; 

 мания;
 остро възникнала суицидност; 
 психотичност / шизофренен релапс;
 животозастрашаващи състояния, като 

състояния на обърканост;
 анамнеза за лош отговор към медикаменти;
 анамнеза за добър отговор към ЕКТ;
 психомоторна ретардация;
 ступор;
 кататония;
 малигнен невролептичен синдром;
 когато рискът от използване на психотропи 

надвишава ползата от използването им;
 по предпочитания на пациентката.

  Има съобщение за лечение на тежка 
психотична депресия у двуплодна бременност с ЕКТ 
в трети триместер без никакви странични ефекти 
за плода (Livingston, 1994 8). Друго съобщение 
демонстрира лечение на психотична депресия с 13 
ЕКТ процедури през втори триместер, последвани 
от 1 ЕКТ подържаща процедура ежемесечно до 
края на бременността. Наблюдавани са преходни 
тазови болки у бременната и преходна аритмия у 
плода, роден без усложнения (Bozkurt, 2007 3).
  Най-често съобщавани ЕКТ индикации 
през първи триместер са (Robheru, 2001 11):

 суициден риск;
 тежка възбуда;
 ступор;
 кататония;
 тежка агресия.

  Най-често съобщавани ЕКТ индикации 
през втори триместер са:

 при необходимост от бърз терапевтичен 
отговор;

 при риск от увреждане на бременната или 
плода;

 суицидност.

  Най-често съобщавани ЕКТ индикации 
през трети триместер са:

 липса на терапевтичен отговор от 
психофармака;

 интолерантност към странични явления от 
психофармака;

 рязка промяна в психичния статус;

 суицидност.

  АНАЛИЗ НА РИСКА И ПОЛЗАТА ОТ 
ЕКТ

  ЕКТ е безопасна по време на бременност 
(APA, 2000 1). Лечението трябва да се провежда в 
болнични условия, където е налице възможност 
за реагиране по спешност. Конслутация с акушер-
гинеколог е задължителна. При много рискови 
пациентки присъствието на АГ консултант е 
препоръчително. Интубацията в трети триместер 
не е рутинна манипулация, но е препоръчителна с 
оглед да се избегне белодробна аспирация.
  По време на бременност стомашното 
изпразване е забавено и има увеличен риск 
от аспириране на регургитирано стомашно 
съдържимо. Стандартното изискване е пациентката 
да не приема нищо през устата след полунощ в 
нощта преди ЕКТ процедурата. Но при бременни 
това често не е достатъчно, за да се избегне 
регургитацията. Някои автори препоръчват като 
адювантна терапия прием на натриев цитрат с 
оглед да се повиши киселиността на стомаха, но 
други критикуват това поведение (Bowley, 2005 2).
  Често се налага и интравенозен прием на 
Рингеров разтвор или физиологичен серум преди 
ЕКТ процедурата с оглед да се подсигури нормална 
хидратация и нормална перфузия на плацентата 
(Heath, 2001 5).
  Много от съобщенията демонстрират 
ефикасността на ЕКТ по време на трите триместера 
на бременността, докато за повечето психотропни 
медикаменти такива данни липсват. Няма 
контролирани проучвания върху усложненията от 
ЕКТ, сравнени с други видове лечения по време 
на бременност. Повечето от изследванията не 
показват увеличен риск от усложнения по време на 
раждане.
  Резултатите на Collaborative Perinatal 
Project не показват по-чести малформации при 
употребата на метохекситал, сукцинилхолин 
и атропин (Walker, 1994 14). Не са съобщавани 
промени в сърдечната честота на плода, неговите 
движения, тоновете на матката (Repke, 1984 12).
  Тъй като при ЕКТ-провокираните гърчове 
се отделя окситоцин, който може да предизвика 
контракции и индукция на раждането, препоръчва 
се употреба на токолитици при пациентки 
с персистиращи контракции по време или 
веднага след ЕКТ. Освен токолитична терапия се 
препоръчва и анестезия при пациентки, развиващи 
преждевременно раждане или контракции по 
време на трети триместер. ЕКТ не се свързва 
с преждевременно раждане и аборт. Честотата 
на аборти е 1,6%, която не е по-различна от 
нелекувани бременности, което означава че ЕКТ 
не се свързва с увеличаване на тяхната честота 
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(Miller, 1994 9). Същият автор проучва 300 случая 
на ЕКТ по време на бременност между 1942 и 
1991 година. В 14 (4,7%) ЕКТ е започната в първи 
триместер, в 36 (12%) във втори триместер и 
31 (10,3%) в трети триместер. Усложнения са 
съобщавани в 28 (9,3%) , но не свързани времево с 
ЕКТ. Конгенитални аномалии също не са показали 
връзка с ЕКТ. Ishikawa, 2001 6 съобщава за лечение 
с ЕКТ на 24 годишна шизофренна пациентка, 
при която психофармакотерапията не дава 
резултат. При третата процедура ЕКТ се появяват 
рефрактерни на токолитици маточни контракции 
и брадикардия у плода. На шеста процедура е 
приложена анестезия и горните усложнения не са 
наблюдавани. Авторът препоръчва инхалационна 
анестезия в късните стадии на бременността, за да 
се избегне релаксиращия ефект върху матката на 
интравенозните анестетици.
  В друг случай на 26 годишна първескиня 
се прилага ЕКТ в трети триместер и след 3, 5 и 
6 процедури са наблюдавани маточни контракции, 
преминаващи след токолитична терпия, както и 
преходни сърдечни аритмии у плода. 
  Преходните, доброкачествени, 
самоограничаващи се сърдечни ефекти у 
бременните се свързват с използването на 
барбитурови анестетици.
  При лечение на 36 годишна бременна 
с тежка форма на обсесивно-компулсивно 
разстройство, лекувана с ЕКТ, са наблюдавани 
късни децелерации на феталната токограма и 
маточни контракции, отшумяли след прилагане на 
ритодрин интравенозно. След две ЕКТ процедури 
симптомите на психично разстройство не се 
проявяват (Fuchuci, 2004).
  Съобщавани са и преходно повишаване на 
кръвно налягане, вагинално кървене, необясними 
абдоминални болки свързвани с ЕКТ.
  В литературата са описани и случаи 
на преждевременно раждане след трета ЕКТ 
процедура, овладяно с хидратация, токолитична 
терапия и индометацин.
  Мъртво раждане и неонатална смърт 
при пациентки, преминали ЕКТ по време на 
бременността, не се свързват с ЕКТ процедурите, а 
с общия медицниски риск.
  Статус епилептикус е изключително 
рядко усложнение при ЕКТ. Физиологичните 
промени у бременната понякога могат да увеличат 
риска от използване на анестезия и да доведат до 
белодробна аспирация, компресия на аорта и вена 
кава.

 

  ЕФЕКТИ НА ЕКТ ПРОЦЕДУРИТЕ ПО 
ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ

  Мускулни релаксанти

  Най-често използваното средство е 
сукцинилхолин, който не преминава плацентарната 
бариера в доловими количества. Той се инактивира 
от ензима псевдохолинестераза. Около 4% от 
хората имат дефицит на този ензим, а по време на 
бременност неговите плазмени нива са обичайно 
по-ниски и следователно в известни случаи може да 
очакваме удължена реакция към сукцинилхолина. 
В споменатото проучване Collaborative Perinatal 
Project 26 пациентки, при които медикамента е 
използван в първи триместер, са били оценявани 
след раждането и не са установени усложнения 
от прилагането му. Съществуват обаче отделни 
публикации за такива усложнения при употребата 
му в трети триместер. Най-честите са удължена 
апнея у майката след цезарово сечение, изискваща 
вентилиране, нисък АПГАР и респираторна 
депресия у новороденото.

  Антихолинергици

  Антихолинергиците атропин и 
гликопиролат най-често се изпалзват при ЕКТ 
процедури, за да се избегне фарингеалната 
секреция и вагусовата брадикардия. 
  Честотата на усложненията при употребата 
им не превишава очакваната в общата популация. 

  Анестетици
  
  Обичайно се използват тиопентал, 
пропофон, етомитат, тиомилал, метохекситал – 
които са бързо действащи барбитурати. Употребата 
им по време на бременност не се свързва с повишен 
риск от нежелани реакции.

  ОБОБЩЕНИЕ

  В обобщение, ще представим няколко 
задължителни процедури при използване на ЕКТ 
по време на бременност, адаптирани по Miller, 
1994 10 и Rabheru, 2001 11:

 Преоперативна консултация с АГ 
специалист.

 Токодинамометрия трябва да се извършва 
в рамките на 60 минути от процедурата.

 Да се подсигурява адекватна хидратация.
 Да се назначава антиацид в рамките на 20 

минути от процедурата.
 След първи триместер да се обсъжда 

ендотрахиална интубация.
 Да се мониторира сърдечната честота на 
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плода преди и след процедурата.
 След 18-20 гестационна седмица да се 

подържа ляво положение на матката.
 Да се мониторират маточните контракции 

и вагинални кръвотечения след ЕКТ 
процедурата.

  Когато бременната жена е с от тежко 
разстройство на настроението или психоза, 
психотропни медикаменти се използват 
изключително внимателно, особено в първия 
триместер на бременността. ЕКТ може да бъде 
безопасна опция в такива случаи именно в първи 
триместер. Във втори и трети триместер ЕКТ 
се препоръчва в случаите, когато контролът с 

медикаменти върху симптоматиката е неуспешен 
или е налична анамнеза за добри резултати с ЕКТ 
при предишни бременности. Във всички случаи е 
необходима консултация с АГ специалист. Рутинно 
мониториране на плода не е задължително. След 
първи триместер рискът от регургитация е голям 
и следователно във всеки отделен случай трябва 
да се преценява необходимостта от интубация. 
В този смисъл и мястото на провеждане на ЕКТ 
трябва да бъде съобразено с налични възможности 
за реагиране по спешност на евентуални 
акушерски усложнения. Литературният обзор по 
проблема показва, че ЕКТ се смята за лечение с 
висока ефикасност и нисък риск при психични 
разстройства по време на бременност.
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Клиничен случай с фебрилна кататония

Георги Ончев1, 2, Лилия Кавръкова2 
1 – Катедра по психиатрия, Медицински Университет София
2 – Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска”

Описва се необичаен епизод на фебрилна кататония у 52 годишен мъж при 20 годишна давност 
на психиатрично боледуване. Прави се диференциална диагноза с малигнен невролептичен синдром и в по-
широк план – с аменция при тежки телесни състояния. Лечението с електроконвулсивна терапия (ЕКТ) е 
животоспасяващо. Ескалацията на синдромите в траекторията на боледуването се интепретира като 
психотичен континуум, илюстриращ ограниченията на категориалните диагнози. Представеният обзор 
на кататониите показва, че те не означават шизофрения и са присъщи повече на органични и афективни 
състояния. Разпространението им е паралелно на инфекциозните болести: в развитите страни устойчиво 
намаляват, докато в Третия свят продължават да са чести.

Кататониите, както и психиатричните синдроми изобщо, могат да бъдат фенокопия на различни 
непсихиатрични патологии.    

Българско списание за психиатрия. 2017: 2(4):352 – 359. 
Ключови думи: фебрилна кататония, кататонии, малигнен невролептичен синдром, 

електроконвулсивна терапия (ЕКТ), фенокопия.

Febrile catatonia: a case report 
Georgi Onchev1, 2, Lilya Kavrakova2 
1 – Department of Psychiatry, Medical University Sofi a 
2 – Psychiatric Clinic, Alexandrovska University Hospital Sofi a

An unusual episode of febrile catatonia in 52 years old male patient with 20 years history of mental illness is 
described. Diff erential diagnosis is made with malignant neuroleptic syndrome, and in wider context – with amentia 
in severe physical conditions. Electro-convulsive therapy (ECT) is the life-saving treatment. Syndrome escalation 
in the illness trajectory is interpreted as psychotic continuum illustrating the limitations of categorial diagnoses. 
The presented review of catatonias shows that they are not indicative of schizophrenia, and are more common in 
organic and aff ective states. Their prevalence is parallel to that of the infectious illnesses: steadily decreasing in the 
developed countries, and still high in the Third world. 

Catatonias (like all psychiatric syndromes) may be phenocopies of diff erent non-psychiatric pathologies.     
Bulgarian Journal of Psychiatry.2017, Vol 2(4):352 – 359. 
Key words: febrile catatonia, catatonias, malignant neuroleptic syndrome, electro-convulsive therapy 

(ECT), phenocopies.

Целта на това съобщение е да представи 
клиничен случай с фебрилна кататония, като 
предложи опори за диференциална диагноза с 
малигнен невролептичен синдром и други тежки 
състояния. Описанието на случая има амбицията 
да разгледа фебрилната кататония в контекста на 
цялостното развитие на заболяването у пациента, 
да илюстрира неясния статут на синдрома в 
психиатричната таксономия, да направи преглед 

на кататониите – особено в светлината на тяхното 
намаляване в съвремието, и да извлече поуки за 
практиката.  

Клиничен случай

ЖВ е на 52 години и има масивна фамилна 
обременост с психични разстройства – брат и 
първи братовчед по бащина линия с алкохолен 
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проблем, вуйчо с психоза, съпруга с периодична 
депресия и дъщеря с тревожни черти. Той е 
второ дете в семейството, без отклонения в 
ранното развитие, екстраверт. Завършва средно 
образование, отслужва редовна военна служба 
без проблеми и работи като готвач в елитни 
ресторанти, като е печелил кулинарни конкурси. 
На 22 г. възраст е задържан за кражба на коли и 
получава условна присъда. На 23 г. сключва брак, 
има една дъщеря, а на 32 г. емигрира в Западна 
Европа. До тогава е имал епизодична прекомерна 
алкохолна употреба, която прекратява след 
началото на боледуването си. 

В условия на емиграция, на 33 г. възраст, 
станал потиснат, за което бил лекуван 
амбулаторно с антидепресанти, а след няколко 
месеца се появила и убеденост, че е следен от 
българските тайни служби. Следва нарастване 
на напрежението и безсънието и обостряне с 
поведенческа дезорганизация, импусивност, прояви 
на агресия и витален страх и опит за самоубийство 
чрез хващане за оголени електрически проводници. 
След хоспитализация в психиатрична клиника и 
овладяване на епизода се завръща в България и 
оттогава провежда непрекъснато извънболнично 
лечение по повод на напрежение, безсъние, 
циклотимни колебания и хипохондрична фиксация. 
Стилът на боледуването се стереотипизира, 
като астенията в субективния отчет се 
съчетава със стеничност в търсенето на помощ 
и изискване на високи дози медикаменти; добавя 
се ригиден дневен режим със задължителни 
разходки и нарастване на тревожността 
и поява на себеотносни интерпретации при 
всеки опит за промяна. Епизодично се появява и 
обсесивно броене. Приема антидепресанти (най-
дълго аmitriptyline), антипсихотици (най-дълго 
clozapine) и транквилизатори, по правило във 
високи дози. През последните 2 години проявите се 
задълбочават и е хоспитализиран неколкократно, 
като от лятото на 2010 г. е постоянно в 
психиатричен стационар. 

От есента на 2010 г. оплакванията му 
добиват предимно депресивен облик, ескалират 
до хипохондрични и нихилистични идеи и водят до 
опит за самоубийство в психиатричната болница, 
отново чрез хващаве на оголени елкетрически 
кабели (както преди 20 години при първия 
психотичен епизод). Прилагат се haloperidol 10 
mg/d и chlorpromazine, впоследствие заменени 
със olanzapine – 10 mg/d i.m. Психотичната 
продукция не се повлиява, следва залежаване, 
пълен отказ от храна и течности  и фебрилитет 
до 39° С, който не се повлиява от антибиотици. В 
началото на м. декември 2010 г. бе приведен 
по спешност от държавната психиатрична 

болница в университетската клиника в 
тежко състояние: ступор с пълен мутизъм 
при будно съзнание, измършавяване, рагади 
по устните ъгли, олеозен фациес, декубитална 
рана в областта на сакрума с централна некроза 
и кървящи ръбове, спастично повишен мускулен 
тонус (D>L) с нарастваща съпротива при опит 
за разгъване на крайниците (“Gegenhalten”), 
„зъбчато колело” вдясно, фасцикулерни 
потрепвания, липса на контрол въху тазовите 
резервоари. 

От параклиниката се установи: 
левкоцитоза (най-висока до 26,5  x 109/l, на втория 
ден) при нормална СУЕ, с последващо покачване 
на СУЕ (най-високо до 40 mm/h, на деветия ден) 
след намаляване намаляване на левкцитозата; 
след седмия ден: CPK – най-висока до 897 U/l, 
креатинин – до 170,0 mkmol/l, урея – до 22,7 
mmol/l, протромбиново време – 22,4 s, пр. вр., 
активност – 37 %, INR – 2 ,12, ALAT – до 47 U/l, 
ASAT – до 56 U/l, алкална фозфатаза – до 26 
U/l, hs CRP – 14,2 mg/l, алфа амилаза – до 183 
U/l, и спорадично повишаване на кръвната захар 
след вливания. Допълнителните изследвания 
установиха: рентгенография на бял дроб – б.о., 
КАТ на главен мозък – леко изразена корова 
атрофия, ликвор – бистър, с показатели в норма; 
хемокултури – негативни; ЯМР на глава с венозна 
мозъчна ангиография – стеснен наполовина лумен 
по хода на част от левия трансверзален синус 
при непроменен дебит („вариетет” или вероятна 
стара тромбоза); КАТ на бял дроб и корем – белези 
на хипостаза в дорзалните сегменти на белите 
дробове, повече вдясно. 

Антипсихотиците бяха изключени от 
терапията и бе започнат bromоcriptine до 32,5 mg/d 
с 3 l инфузии дневно. На третия ден, независимо 
от липсата на пълни данни от изследванията, се 
започна електро-конвулсивна терапия (ЕКТ) по 
витални индикации, първоначално по три пъти 
седмично (в една от процедурите – в „блок”). 
Фебрилитетът персистираше дори след пълен 
курс с cefuroxime и metronidazole, без повлияване 
от централни антипиретици, поради което бе 
започнат курс с imipenem (Tienam) 1000 mg/d 
i.v. Пациентът бе катетеризиран и захранван с 
Fresubin, а декубиталната му рана – хирургично 
обработвана. След 4-та процедура ЕКТ се повлияха 
слабо мускулната ригидност и потрепванията, 
появиха се бавни спонтанни движения и 
откъслечни думи, започна прием на кашава храна 
и течности. ЕКТ  бе прекъсната принудително 
за две седмици (затваряне на клиниката за 
Коледните и новогодишни празници), през които 
Ж.В. бе настанен обратно в болницата, от която 
бе приведен. След възобновяване при повторната 
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хоспитализация, курсът ЕКТ продължи общо 
до 12 процедури. Към лечението бе включен и 
aripiprazole до 30 mg/d. В хода на подобрението 
се наблюдаваха кратки епизоди на обърканост и 
конфабулиране („... тук нощно време гори фурна 
и суши едни изпражнения, ... разхвърляли са 
казаните, горят огньове, ... снощи май стреляха 
по премиера, видях нещо, но не помня добре... ” 
) и се възстановиха нихилистичните идеи („... 
нямам сърце, органите ми не функционират, 
...тук грам кръв не е останала, ... половината ми 
тяло е съвсем различно, ...аз съм 25 килограма, не 
наддавам, защото каквото хапна, изтича отдолу 
и не се задържа... сега членът ми е изсъхнал, скоро 
ще окапе... ” ).  След 8-та процедура подобрението 
стана отчетливо: пациентът се обслужва сам и 
започна рехабилитация, нихилистичните идеи се 
редуцираха до хипохондрични фиксации без налудни 
характеристики и епизодите на дезориентация 
изчезнаха.

 Детайлната психологична оценка 
след ЕКТ курса, ориентирана основно към 
когнитивните функции (интервю, MMSE, Luria 
10 думи, Benton test, Wechsler Memory Scale, Digit-
Span-T, когнитивни проби за висши корови функции, 
симптомен въпросник на Hopkins-90), установи:  
общите параметри на когнитивния статус 
непроменени спрямо психологичната оценка 
при предходна хоспитализация преди 2 години; 
способност за научаване на добро ниво (бързо 
възстановяване на паметта); чувствителност 
и критичност към проблемите с паметта (до 
свръхкритичност и фиксиране); адекватни на 
ситуацията емоционални и вербални реакции, 
близки до преморбидните модели поведение и 

емоционална реактивност.

Данните по случая могат да се обобщят 
по следния начин. На фона на масивна фамилна 
обремененост (брат, братовчед, вуйчо, съпруга) 
и екстраверсия с меки авантюристични черти 
(„търсачество на силни усещания” по Cloninger 

5), началото на манифестните психични проблеми 
е на 33 г. възраст, в условия на емиграция, с 
депресия, соматизация и добавени впоследствие 
персекуторни налудности. Следва психотична 
екзацербация с налуден афект и мотилитетни 
характеристики, близка до циклоидните психози 
на Leonhard (1980) и до психотична „объркана” 
мания. В 19-годишния период на непълна ремисия 
доминира тревожност (повече соматична), 
инсомния, цилотимни колебания и стеничен стил на 
своеобразно личностово „пречупване” с вторична 
печалба от хипохондризацията. Сегашният епизод 
се характеризира със синдромна ескалация (фиг. 1): 
от задълбочаване на телесната фиксация и поява 
на налудни възприятия, през налудна депресия с 
предимно нихилистични теми, налудно-фантастна 
деперсонализация с опит за самоубийство, 
онейроид и ступор – до фебрилна кататония на 
върха на епизода. В подобрението си пациентът 
преминава през същите етапи, илюстрирани 
на фиг. 1, но в обратен ред – с „резидуа” от 
предходните етапи под формата на кратки 
онейроидни включвания, налудно конфабулиране 
и нихилистична обсебеност. Последователността 
в смяната на картините напомня етапността в 
разгръщането на остър пристъп на „рекурентна 
шизофрения” в школата на Снежневский 1, както и 
единната психоза на Newmann от XIX в. 7, 8.

Фиг. 1. Ескалация на синдромите до фебрилна кататония (ФК) на върха на епизода
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Диагностичната оценка включва 
диференциална диагноза между шизоафективно 
разстройство (F25.1) и биполярно афективно 
разстройство (F31.5), и в двата случая коморбидни 
със синдром на фебрилна кататония (неуточнена 
енцефалопатия – G93.4). Извеждането на 
тежкото състояние като отделна диагноза в 
сегашния епизод е обусловено от принципите 
на диагностиката – това състояние е във фокуса 
на клиничното внимание, предопределя изхода 
и не е обяснимо с никоя от основните диагнози. 
Не са удовлетворени критериите за диагноза 
шизофрения. Оценката по други измерения 
включва инвалидност в различни сфери от 
функционирането, масивни контекстуални фактори 
като усложнена фамилна ситуация, зависимост 
и стереотипен поведенчески репертоар, и лошо 
качество на живот. Една възможна идеографска 
формулировка на боледуването обхваща увреда 
в базисното доверие и последващи: нарушена 
интимност, компенсация чрез авантюристичност, 
житейски провали, намиране на „смисъл” в 
ангажиране с телесното и изводима хронификация. 
Подобна формулировка е конгруентна с 

афективната патология – или с формата на 
болест в смисъла на Ясперс 2. Психодинамиката 
пък е ориентирана към съдържанието на 
болестните сюжети и е конгруентна със стила на 
боледуване. Формулировката обяснява атипизма, 
хронификацията и „личностовата промяна”, а не 
болестта per se. Мястото на фебрилната кататония 
в траекторията на това дълго боледуване не е 
съвсем неочаквано, ако се оценят нюансите и на 
двата психотични епизода – афективни, моторни 
и нагонни компоненти, безсъние, налуден афект, 
импулсивна слабост и тенденция към ескалация на 
симптоматиката. 

Фебрилната кататония има много общи 
черти с малигнения невролептичен синдром: 
треска, ригидност, обърканост и вегетативна 
лабилност. Въпреки че някои ги интерпретират 
като идентични феномени 4, 7, на табл. 1 са 
представени предлаганите от нас емпирични 
опори за разграничаването на двата синдрома по 
нюанси в клиничната картина, които личат и в 
представения случай. 

Табл. 1. Диференциална диагноза между малигнен невролептичен синдром (МНС) и фебрилна кататония (ФК) 

Показатели МНС ФК

Обща триада Треска, мускулна ригидност, 
обърканост

Треска, мускулна ригидност, 
обърканост

Начало Обикновено с мускулна ригидност Обикновено с психотична възбуда, по-рядко 
ступор

Общо състояние Тежко; инконтиненция Тежко; инконтиненция или ретенция

Фебрилитет По-късна поява Поява в началото

Психопатология Изглежда коматозен; делир Изглежда буден; ступор, онейроид 

Прием на храна и течности Без отказ, когато е възможно Пълен отказ

Мускулен тонус Спастично повишен, често „зъбчато 
колело”, тремор

Каталепсия, но може отпуснат, „зъбчато 
колело” рядко 

Вегетативни промени Тахикардия, хипертония, потене, сиалорея Тахи- и брадикардия, хипер- и хипотония, 
потене, без сиалорея 

CPK Много висока Нормална или немного висока

Друга параклиника
LDH, Leu, Thromb, AST, ALT, K повишени; 
Ca, Mg, Fe понижени; миоглобинурия, 
възможна ацидоза

Обикновено левкоцитоза; отделни находки, 
несъвместими с възпаление или друг 
синдром 

ЕЕГ Дифузно забавяне Неспецифични промени

Бензодиазепини Много добър ефект върху ригидността Слаб ефект 

Извън това разграничение, твърде 
съществено за практиката е по-общото 
разграничение между аменция при тежко телесно 
заболяване и кататонен синдром (табл. 2), или 
– между обърканост, която е епифеномен на 
тежка телесна увреда, и обърканост с водеща 

психиатрична причина. Това разграничение 
има ключови последици за отговорностите в 
обслужването и крайния изход: първото състояние 
категорично е обект на реанимационни грижи, а 
второто – на психиатрично лечение. 
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Табл. 2. Диференциална диагноза между аменция при тежко телесно заболяване и кататонен синдром 

Показатели Аменция при телесна болест Кататония
Контекст На върха на телесно боледуване На върха на психотичен епизод

Телесно състояние Тежко „Необяснимо” тежко

Мускулен тонус Отпуснат или спастичен Каталепсия

Неврологични с-ми Нистагъм, атаксия, тремор Възможен фин тремор

Съзнание Сопорозен и недостъпен Буден, но недостъпен

Говор Размазан, несвързан говор Мутизъм или странна реч

Поглед Празен Втренчен, уплашен, замечтан

Параклиника Обикновено в констелация Разнопосочни находки 

Преглед на кататонията

Историята на кататонията съдържа 
немалко поуки. За разлика от други синдроми, 
при които феномените са проучвани в детайли, 
около кататонните състояния продължават 
да тлеят неясноти и превратни тълкувания. 
Както пишат Lohr & Wisnievski (1987): „Малко 
феномени в неврологията и психиатрията са 
така енигматични като кататонията”. След 
описанията на „вцепененост” от Barrough през 
1583 г., на „каталепсия” от Bayfi eld през 1663 г. 
и на „каталептоидна лудост” от Monro през 1850 
г. 7, първото подробно изложение на кататонните 
синдроми е направено от Kahlbaum през 1874 г. 
в малка монография („Кататония или лудост с 
мускулно напрежение”), съдържаща разказите за 
26 случая. 

Един цитат от тази книга илюстрира 
клиничната прецизност на класическото описание: 
„... състояние, при което пациентът остава 
изцяло неподвижен, без да говори, с напрегнато и 
масковидно лице и очи фокусирани в далечината; 
изглежда лишен от всякаква воля да се движи или 
да реагира на какъв да е стимул; може да има 
напълно разгърната „восъчна гъвкавост” като при 
каталепсията или да са налице само отделни, но 
все пак показателни, знаци за този ярък феномен. 
Общото впечатление от подобни пациенти е за 
дълбоко страдание или за обездвиженост от 
тежък душевен шок... ” 8.

Kahlbaum (1874) разглежда синдрома 
като етап в разгръщането на единната психоза, 
популярен за времето диагностичен конструкт. Ако 
при прочита на неговите 26 случая се приложат 
критериите на съвременните класификации 3, 13, по-
голямата част от тях биха били диагностицирани 
като органични или афективни разстройства, а не 
като шизофрения. Под влиянието на авторитета 
на Kraepelin обаче, след причисляването на 
кататонията към dementia praecox (в четвъртото 
издание на неговия учебник), тя е разглеждана 
в продължение на едно столетие, почти 
безалтернативно, като форма на шизофрения. 

В началото на XX в. се прави опит за 
лансиране на термина катафрения – съчетание на 
кататонни симптоми с поведенческа хаотичност 
и налудности и халюцинации. Натрупването на 
много наблюдения върху хроничните случаи 
и т.нар. дефект-състояния пък води до твърде 
полезното отграничение на остра от хронична 
кататония. Крайните картини на ступор или възбуда 
се срещат при острия кататонен синдром, докато за 
хроничния са характерни по-нюансирани и не така 
бурни прояви, като кратки позирания, чудачески 
движения, стереотипии, ехолалия, mitgehen.

Leonhard (1980) дели кататонните синдроми 
на: периодична кататония (фазова болест, с добри 
ремисии, част от т.нар. несистемни шизофрении) 
и системни кататонии (хронични състояния, 
част от системните шизофрении) – маниерна 
(роботизирани, странни), паракинезна (предимно 
с тикообразни, резки движения), негативистична, 
проскинезна (предимно с ехо-феномени), 
мълчалива и разговорлива (с vorbeireden)

 Снежневский (1972) разглежда 
кататонията в парадигмата на неговата школа за 
предопределена смяна на клиничните картини при 
остър психотичен епизод. Тази смяна се обуславя 
от засягането на различни нива (регистри) на 
психичния живот, от които афективното е най-
лекото, а кататонно-онейроидното – най-тежко. В 
тази схема кататонията е не толкова самостоятелен 
синдром или клинична форма, а краен стадий в 
разгръщането на психотичен пристъп, което е 
сходно с интерпретацията на Kahlbaum от XIX 
в. и с някои по-нови възгледи за „психотичния 
континуум” в противовес на традиционната 
дихотомия на Kraepelin 6. 

Органичният произход на голяма част от 
кататониите получава своеобразна валидизация 
от тенденциите на тяхното разпространение във 
времето. Всички емпирични данни сочат, че в 
развитите страни те стават все по-редки, особено 
след средата на XX в. В САЩ те са от 6 до 15 
% от възрастните пациенти в психиатричните 
стационари 4, в Англия от 1850 г. до 1950 г. делът 
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им сред стационарните пациенти намалява от 6 
% на 0.5 %, а във Финландия от 1993 г. до 1953 
г. – от 37 % на 11 % 7. В международното пилотно 
проучване на шизофренията на СЗО (1975) се 
установяват отчетливи различия в честотата на 
кататонната форма сред националните извадки: 
от една страна, Агра (Индия) – 15.7 %, Кали 
(Колумбия) – 10.2 % и Ибадан (Нигерия) – 6.9 
%, и от друга, Аархус (Дания) – 1.5 %, Лондон – 
2.3 %, Москва – 0 %, Прага – 0 %, Вашингтон – 
0.75 %, и Тайпей (Китай) – 2.2 % 12. Честотата е 
устойчиво висока във всички центрове от Третия 
свят, където инфекциозните заболявания формират 
основният дял на глобалната болестност, и ниска 
в развитите страни. Особено честа причина за 
кататонни синдроми, както и на други фенокопия 
на функционалните психози, е церебралната 
малария. Дедуктивно може да се твърди, че 
огромна част от приписваните на шизофрения 
кататонни картини се дължат всъщност на 
органични, и най-вече на инфекциозни, причини. 
Намаляването им в развитите страни исторически 
е паралелно на ерадикацията на тежките 
инфекциозни заболявания. Този извод е в съгласие 
и с ретроспективната диагноза на случаите на 
Kahlbaum. 

Утвърждаването на разнородния произход 
на кататониите в съвременните класификации 3, 13 
е особено категорично в DSM-IV-TR (2000), която 
освен кататонната форма на шизофрения включва 
и органичен кататонен синдром („кататонно 
разстройство, дължащо се на общомедицинско 
състояние”) и самостоятелен дескриптор за 
кататонни черти при афективните разстройства. 

Кататонните симптоми според DSM-IV-TR 
(2000) са:

1. моторна обездвиженост с прояви като 
каталепсия (включваща восъчна гъвкавост) 
или ступор;

2. прекомерна моторна активност (безцелна 
и непредизвикана от външни стимули);

3. краен негативизъм (безмотивна съпротива 
на инструкции или поддържане на ригидна 
поза въпреки усилията за преместване) 
или мутизъм;

4. странности във волевите движения като 
позиране (заемане на неудобни или нелепи 
пози), стереотипни движения, изразени 
маниеризми или гримасиране;

5. ехолалия или ехопраксия.

При шизофрения и афективни 
разстройства два от тези симптоми са достатъчни 
за диагнозите кататонна шизофрения или 
афективно разстройство с кататонни черти, докато 
при органика само един симптом е достатъчен за 

диагнозата кататонно разстройство, дължащо се 
общо медицинско състояние.

По-ниският диагностичен праг при 
органика е свързана с по-недифиренцираната 
и по-неспецифична картина при органичните 
състояния. 

Това е клинично правило, изводимо и 
към фебрилната кататония – колкото по-грубо 
органично и тежко е едно състояние, толкова 
повече се губят нюансите и спецификите в 
картината. 

Синдромът на тежка фебрилна кататония 
има малко специфично кататонни черти и 
названието е в голяма степен условно, така както и 
комата като краен път на много усложнения може 
да не съдържа симптомите на предшестващото 
състояние.

Извън описаните симптоми, съществуват 
и други, по-редки и често по-дискретни в 
изявата си: опозиция или огледални движения, 
амбитендентност, gegenhalten (от „удържам”: 
нарастваща съпротива към опитите за промяна в 
позата), хватателен рефлекс, mitgehen (от „вървя 
заедно с”: инерционно движение в една посока 
след минимално побутване с пръст, въпреки 
инструкцията да спре), автоматна подчиняемост 
(дори за опасни задачи), стереотипно бърчене на 
носа, кашляне, потропване, пляскане, кашляне, 
хъркане, смърчане, цъкане, пръхтене; формална, 
суха и скована реч (включително феномена 
„vouvoyer” на френските автори: обръщане към 
съпругата на „Вие”). Същността на синдрома 
е откъсване на моторното поведение от 
преживелищния живот – като при дисоциативните 
феномени и при регрес. Невробиологията на 
патогенезата му е обяснявана с хипотезата за 
низходяща (up-down) допаминова дисрегулация. За 
преципитати могат да служат травми, инфекции и 
токсини. Съществено за разбирането на кататонията 
е, че тя е синдром, а не диагноза, не е равнозначна 
на шизофрения и е по-присъща на афективните 
и органичните разстройства. Лечението, особено 
за разгърнатите остри картини, е по правило 
успешно и прогнозата в повечето случаи е добра. 
Лечение на избор е електроконвулсивната терапия 
(ЕКТ) в курс от 8 до 15 процедури, най-добре 3 
пъти седмично. Препоръчват се и бензодиазепини 
или амантадин, докато за невролептиците данните 
са противоречиви: в немалко случаи те определено 
помагат, но в други могат да влошат състоянието с 
невролептизация.

Фебрилната кататония (ФК) е рядко, 
но често фатално състояние, описано за първи 
път през 1849 г. от Bell 7 и по-късно от Stauder 
(1934) като смъртна (“die toedliche Katatonie”) 
или малигнена кататония. Ключовите й прояви 
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са: ступор с мутизъм, обърканост, хипертермия, 
мускулна ригидност (често с каталепсия, но далеч 
не винаги), хипо- или хипертония, тахикардия, 
потене, инконтиненция. В параклиниката 
обикновено липсват закономерни промени, а 
наличните са вторични на тежкото състояние (вж. 
табл. 1). Както и кататонията, ФК е синдром, а 
не диагноза. Етиологията й е неизвестна. Липсват 
контролирани и рандомизирани проучвания; 
съществуват само описателни и единични клинични 
случаи. Съществено за разбирането на синдрома 
е, че специфично кататонните черти са твърде 
малко, което може да доведе до пропускането му. 
Ригидността например може да е от типа оловна 
тръба, но и от спастичен тип. Колкото по-тежко 
е състоянието, толкова по-малко са кататонните 
белези, за сметка на общомозъчната токсична 
симптоматика, която превалира в клиничната 
картина и предопределя изхода. 

След началото на невролептичната 
ера, през 50-те г. на XX в. се описва малигнен 
невролептичен синдром (МНС). С натрупването 
на повече наблюдения се установява, че двете 
състояния, ФК и МНС, са почти идентични 
по своите прояви и невинаги разграничими. 
Препоръчваното разграничаване според 
предшестващата картина и прием на медикаменти 
е неприложимо, защото много често МНС е 
предшестван от кататонни симптоми, а ФК е 
предшествана от прием на антипсихотици. От 
90-те г. започва да се налага становището, че 
МНС e форма на ФК (не обратното), която е 
провокирана от прием на антипсихотици. Някои 
все пак подкрепят разграничаването им. Повече за 
практическото им отдиференциране е представено 
на табл.1. Подходите и при двете състояния 
имат повече прилики, отколкото отлики, като 
при несигурност следва да се приеме по-висока 
вероятност за ФК, защото едно лечение за ФК 
носи по-малко рискове при неточна диагноза, 
отколкото неприлагането му, когато краят почти 
сигурно е фатален. Диференциалната диагноза 
е твърде широка, като след изключване на 
състояния с очевидна патология (напр. тумор 
в мозъка), основните състояния, до които тя се 
свежда са: други неидентифицирани фебрилни 
състояния, вирусен енцефалит, стволов инсулт, 
будна кома, неконвулсивен епилептичен статус, 
културни вариации на атипична остра психоза 
(latah betul). Изследванията следва да се провеждат 

енергично до 5-я ден от хоспитализирането, като 
задължителни са параклиника, алкално-киселинно 
равновесие, ликвор, КАТ, ЯМР, церулоплазмин и 
маркери за възпаление. Паралелно следва да се 
провежда симптоматично лечение дори при липса 
на пълна сигурност за диагнозата: амантадин, 
bromocriptine 30 mg po t.i.d. или Dantrolene 1-10 
mg/kg po/iv q.i.d., бензодиазепини. При липса 
на подобрение, след 5-я ден се започва ЕКТ по 
витални индикации, дори без да са налице всички 
резултати от изследванията: от 8 до 15 процедури, 
с честота 3 пъти седмично.  

Основни изводи

Основните изводи и поуки от представения 
случай и прегледа на кататонията са: 

 Фебрилната кататония е енцефалопатия. 
Названието „кататония” е донякъде 
условно поради оскъдност на 
специфичните кататонни белези и 
превалиране на общомозъчната токсична 
симптоматика, особено със задълбочаване 
на тежестта на състоянието. Тя е 
синдром, който не означава непременно 
подлежаща шизофрения и може да се 
случи на фона и на друга психопатология, 
например афективна. Лечението с ЕКТ 
е животоспасяващо. Ескалацията на 
синдромите в представения случай 
може да се интрепретира като проява 
на психотичен континуум (сходен 
със старата концепция за „единната 
психоза”), илюстриращ ограниченията на 
категориалните диагнози. 

 Кататонията е също синдром, а 
не нозологична диагноза. Тя не 
означава шизофрения и е присъща на 
разнообразни състояния, особено на 
органични и афективни разстройства. 
Разпространението й е паралелно на 
инфекциозните болести – основна 
причина честотата й в развитите страни 
да намалява, а в развиващите се страни 
да е устойчива. Кататонията, както и 
психиатричните синдроми изобщо, 
могат да бъдат фенокопия на различни 
непсихиатрични патологии.    
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