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	 Психика	и	роли

Editorial: Psyche and roles

Comments on the possibility to interprete aspects of human mental activities via system models of role behavior 
are presented. Ideatory and affective components of social roles as a system may be used in order to explain some 
phenomena associated with occurrence of mental images – as signs of a preparation for a role activity aimed at satisfaction 
of basic human needs. Need of experimental validation of virtual constructs based on social roles concepts is proposed. 

Bulgarian Journal of Psychiatry.Vol.3 (3):174-178.

Todor Tolev

Човешката психика продължава да е 
загадъчно предизвикателство пред неуморните усилия 
на учени и мислители да познаят същината на разума 
и да установят неговите биологични и еволюционни 
корени. Осмислянето, оценката и вземането на 
решение са основа на човешкото мислене и определят 
до голяма степен съдържимото на психичния свят на 
човека, с неговите успехи, несполуки и противоречия 
– защото мисълта не е идеален конструкт с безгрешна 
насоченост, а реален процес на взаимодействие 
със средата, със своите неизбежни рационални и 
иррационални аспекти (Ayton, 2005 5).

Едва в последните 150 години стана ясно, 
че човешкото познание и мислене са по-скоро обект 
на научни изследвания отколкото на философски 
дебати (Anderson, 2015 4). Множество са подходите 
за изследване на човешката психика и в добавка към 
тях, предполагаме че и Теорията за социалните роли 
(Biddle, 1986 9; Turner, 2001 46) би могла да прибави 
яснота за природата на човешката душевност и 
същината на човешкото мислене.  

Възникнала и получила бурно развитие в 
социологията и науките за обществото, Теория на 
ролите се занимава с изследване на социалното 
поведение на личността (Mead, 1934 32) в рамките на 
социални структури (Linton, 1936 27; Turner, 2001 46) и 
социални системи (Merton, 1968 33; Parsons 1991 38); 
Haviland et al., 2008 22), под форма на изпълнение на 
социални роли (Merton, 1968 32; Moreno, 1934 33; Moreno, 
1961 34), в съответствие с експектациите (Biddle, 1979 

8; Morgan, 2007 35) и нагласите (DeLamater, Myers, 2011 

15) на околните – поради подвластност на социални 
норми (Biddle, 1979 8; Sunstein, 1995 45) и като израз на 
социални конвенции в дефиниращ средови контекст 
(Masolo et al., 2004 31).

Изключителният обхват на концепцията за 
ролево поведение води до огромно разнообразие в 
дефинициите за социална роля. Например (според 
Biddle, 1979 8) ролята е: „ … позиция, диференцирана 
за конкретна социална структура (Levy, 1952); … 
това, което актьорът извършва спрямо другите 
(Parsons, 1951); … вътрешно консистентна поредица 
кондиционирани ответи (Cottrell, 1942); … интегриран 

или съотнесен набор социални правила (Bates, 1956); 
… обща сума от културални стереотипи, свързани с 
конкретен статус (Linton, 1945); … онова, което хората 
правят, заемайки определена позиция (Newcomb, 
1950); … комплекс от дейности, предизвикващи 
институционен отговор (Katz & Kahn, 1966).

Многообразието на определенията за 
социална роля сочи средищното място на това понятие 
в терминологичния апарат, създаващ описанието на 
човека сред себеподобните под влияние на приписани 
нему правила за поведение в социалното пространство. 
Ролята е инструмент за решаване на социални 
задачи и ползване на социални права (Tuomela,1995 
– по Masolo et al., 2004 31). Ролята описва общество, 
разслоено на класи и социални групи по етнически, 
расов, религиозен, икономически, съсловен и полов 
признак (Haviland et al., 2008 24). Ролята осигурява 
регулирани стереотипи на индивидуално поведение 
в социалните групи и социалните мрежи (Gleave et 
al., 2009 20). И като цяло – ролята очертава и ръководи 
поведенческата траектория на човека в общността, 
но същевременно – предполага и посочва неговите 
интрапсихични реакции под влияние на социалните 
промени. На индивидуално ниво ролята предвижда 
различни действия и чувства в различни ситуации 
(Turner, 2001 46) – понеже е концепт за психично 
пространство в партниращи взаимоотношения с други 
психични пространства (Fauconnier, 1988 – по Masolo 
et al., 2004 31). В този смисъл, ролята е абстрактно 
описание на очаквана функция, която е свойство на 
индивида, има динамично естество и релационна 
природа, свързана с конкретен контекст (Zambonelli et 
al., 200348). 

Безспорна е социологическата принадлежност 
на понятието роля. Но ролята съобщава и за съучастие 
на цялостната човешка психична същност в ролевия 
акт и оттам – може да създаде представа и за 
съдържанието на психичните процеси, свързани с 
ролевата изява. Това означава, че ролята може да бъде 
„прозорец“ към човешката психика – към човешкото 
мислене и чувства.

Какво придава на социалната роля такива 
свойства? 
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Оказва се, че социалната роля не е самоцелно 
приспособление за класификация на социални 
взаимодействия или за типология на поведенчески 
изяви заради социални очаквания и норми. Ролите 
са необходим арсенал от описания на инициативи 
или ответни реакции на мислещия и чувстващ човек 
в борбата му за оцеляване в околната предметна и 
социална среда чрез осигуряване на необходимото 
за задоволяване на базисни човешки потребности. 
Тези потребности, в процеса на своето допълване и 
обогатяване (Maslow,1943 29; Maslow, 1970 30), отразяват 
най-основните биологични необходимости за живот и 
сигурност, както и нуждите от социални контакти и 
признание, естетични потребности и трансцендентни 
стремления. И възникването на актуална потребност 
е сигнал за поява на съответното ролево поведение 
чрез мотивационни механизми, свързани с постигане 
на конкретна цел (Ackerman, Bargh, 2010 2). В 
случая, мотивацията е краткосрочна фокусирана 
енергия за удовлетворяване на базисни потребности 
– от физиологично естество до себеактуализация 
(Chambers, 2007 14) и е знак за комплексна биологично-
социална обусловеност на човешкото поведение. А 
това цел-насочено поведение е продукт на предходна 
еволюция в продължение на милиони години – за да 
се стигне до човешките психични актове като израз 
на успешни психологични адаптации (Buss, 2016 13), 
осъществени от модуларен мозък с локализирани 
функции, способен да преодолява заплахи и да 
осъзнава социални ситуации (Palmer et Palmer, 2002 37). 
Тези принципи на еволюционната психология срещат 
разбиране в усилията за поява на реновиран вариант 
на „пирамидата на Maslow“ (Kenrick et al., 2010 25) под 
форма на идея за холистична теория на потребностите, 
изводима от еволюционни закономерности и локални 
невронални мозъчни структури (Silton et al., 2011 42). 
Която ще даде биологична основа на концепциите 
за качество на живот (Ventegodt et al., 2011 47) и 
ще позволи обширната понятийна база на Теория 
на ролите да бъде свързана с мозъчните апарати, 
ангажирани с човешките психични функции. 

Защо социалната роля е свързана със събития 
в психичното пространство на човека?

Преди всичко, като еволюционно възникнал 
механизъм за обезпечаване на базисни потребности, 
ролите не са изведени вън от индивидуалния 
преживелищен свят на човешката личност, защото с 
редица свои параметри – подвластност на експектации, 
осъзнато конформиране с правила и норми, споделяне 
на послания и оценки – те са съдържимо на човешките 
мисли и са свързани с човешките емоции и чувства 
– доколкото, като обекти на човешкото съзнание, са 
еволюционно утвърден инструмент за адаптация в 
социалната реалност. Тази „субективна фасетка“ на 
социалните роли не се отрича (Biddle, 1986 9; Turner, 
2001 46) – защото социалните роли са стереотипи 
за поведение и отношения (Gleave et al., 2009 20), 
които зад фасадата на социологическа абстракция за 
поведение на индивида (Genilloud, Wegmann, 2000 19) 
са съставки на процеси по осмисляне на реалността 
и вземане на решения въз основата на постъпваща 

сензорна информация, при подкрепа от наличните 
паметови ресурси (Quinlan, Dyson, 2008 40). Но извън 
тези общи съображения, има още начини да се изясни 
връзката на социалната роля с човешката мисловна 
дейност. И може би най-добрият е представяне на 
ролята като система от взаимосвързани компоненти 
според посоченото в Системния подход – една от 
най-успешните идейни конструкции за опознаване на 
процеси и обекти в заобикалящия ни свят (Bertalanffy, 
1969 7).

Каква е структурата на социалната роля в 
контекста на психичната и представеност?

Системната структура на ролята може да е 
различна. Защото едно от най-прелестните свойства на 
Системния подход е позволението да „конструираме“ 
системи – като виртуални обекти – според всяко едно 
направление, към което насочваме изследователското 
си внимание. И понеже в случая искаме да 
покажем възможността аспекти на ролята да бъдат 
инкорпорирани в преживелищния свят на човека, да 
станат част от съдържанието на неговото мислене 
и съзнание, нека съобщим следните компоненти, 
които определят структурата на понятието роля като 
система:

А. Идеаторен компонент. Включва знания 
за същината на съответната роля, за предпоставки и 
условия за реализиране, за естество на ролевата среда 
и за евентуални резултати от приложената роля.

Б. Афективен компонент. Включва 
емоционалната реакция спрямо съответната роля – на 
ниво намерение или осъществяване, както и спрямо 
съпътстващи събития на съответната ролева изява.

В. Комуникативен компонент. Включва 
знаци и сигнали във връзка със съответната роля – 
напр. говор и прозодия, поза, пантомимика и мимика, 
писмени продукти, облекло и атрибути.

Г. Операционален компонент. Включва 
движения, действия, дейности и постъпки по 
реализация на съответната роля; това е „видимата 
страна“ на ролевото поведение.

Още компоненти могат да се обособят в този 
системен конструкт, ала посочените са достатъчни за 
целта на настоящото изложение. От тях най-важни са 
идеаторният и афективният компоненти. Нека им 
отделим повече внимание.

Всеки от тези компоненти може на свой ред 
да се представи като система със свои компоненти, 
превръщайки се по този начин в субсистема на 
супра-системата „Социална роля“. Такава процедура 
е позволена в Системния подход – защото такова е 
устройството на Битието.

И така, Идеаторният компонент може да 
бъде представен например като система от добре 
известните от наръчниците по когнитивна психология 
(Brown, 2007 11; Quinlan, Dyson, 2008 40; Goldstein, 2008 

21; Goldstein, 2011 22; Sternberg, 2012 44; Solso, MacLin 
OH, MacLin MK, 2014 43; Neisser, 2014 36; Anderson, 
2015 4) съставки, обособяващи следните компоненти: 

- сензорна перцепция и разпознаване 
на обекти; поле на съзнанието, знания – като 
капсулирана умствена репрезентация; внимание; 
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краткосрочни и дългосрочни паметови депа; модул за 
осмисляне и оценка, модул за вземане на решение. 

Нека сега, въоръжени с посочените 
компоненти на системата „роля“ (обхващащи 
всъщност част от когнитивно-афективно-моторния 
апарат на човека), да опитаме да илюстрираме начина, 
по който ролевото поведение става мисловен акт – 
без значение дали ще стигне до пълна реализация 
с постигане на своята цел или ще отпадне в хода на 
процедурите по преценка и вземане на решение.

Да си представим, че човек в хода на своята 
онтогенеза развива огромен набор роли, предвидени  
за удовлетворяване на неговите базисни потребности 
(Maslow,1943 29; Maslow, 1970 30). Тези роли не са 
монополно творение на човека, а са продукти на 
продължителна еволюция, надстроила животинските 
инстинкти според актуалните социални обстоятелства 
(Buss, 2016 13; Palmer et Palmer, 2002 37). Някои от 
които, под названието „архетипове“ получават достъп 
до личността, прониквайки там от териториите на 
човешката филогенеза (Adamski, 2011 3). Разбира се, 
огромна част от всички налични роли е в неактивно 
състояние. Ала ако при поява на подходящ стимул 
(чрез сензорна перцепция, паметова следа, времево 
– обвързан навик и пр.) се създаде сигнал за базисна 
потребност, изискваща удовлетворяване, този сигнал 
добива свойствата на „умствен образ“ / mental 
imagery – представляващ когнитивен феномен, 
сходен с продукта на сензорната перцепция, но 
принципно различен от него, включително и заради 
това, че с възникването му са ангажирани мозъчни и 
невронални системи, нетъждествени с тези, свързани 
със сензорните възприятия (Anderson, 2015 4). 

Този умствен образ на актуална базисна 
потребност моментално изисква поява на умствения 
образ на адекватния за нейното удовлетворяване деец 
– чрез представи за нужните действия. С което, ако 
бъде стартиран и реализиран, този акт е начало на 
онова, което носи наименование ролево поведение, 
но към момента съществуването му се изчерпва 
само и единствено в ментално активиране на един от 
компонентите на понятието роля – неговия идеаторен 
компонент.

По този начин в преживелищното 
пространство проблясва умственият образ (mental 
image) на онова, което съдържа в себе си същината на 
ролята, нужна за удовлетворяване на предизвикалата 
я базисна потребност, придружена от знания за 
свързаните с тази ролева изява предпоставки и 
условия за реализиране, за присъщата ролева среда на 
събитието и на очакваните резултати.

Точно заради очакваните резултати се 
включва следващият компонент на системата роля 
– нейният афективен компонент. Който се свежда, 
чрез присъщите си съставки, до емоционална реакция 
спрямо намерението за осъществяване на тази роля, 
заради облика на събитията, свързани с евентуалната 
съответна ролева изява. Този процес, колкото и 
мимолетен да е в продължителността си, е основа 
на явлението „мотивация”, сведено до оценки в хода 
на борбата на мотиви с противоположна насоченост 

(Goldstein, 2011 22; Quinlan, Dyson, 2008 40).
В хода на тази борба на мотиви и 

противомотиви, инициирана от насоката на 
емоционалната оценка на афективния компонент 
на системата роля, може да настъпи промяна в 
„очертанията” на идеаторния компонент, „оглавяващ” 
поредицата събития, свързани с видимото възникване 
на ролева изява. Защото идва началото на процес на 
взаимодействие на роли – което считаме за напълно 
естествено тяхно свойство – като форма на човешко 
поведение (Biddle, 1979 8). 

Позволяваме си да посочим два типа на такова 
взаимодействие (което тук бихме нарекли процес на 
интерференция на роли). 

1. Потенциране на роли – когато идеаторно-
поведенчески фрагменти на друга роля се добавят, за 
да „подсилят” решимостта за стартиране на водещата 
роля и / или интензивността на нейната изява.

2. Инхибиране на роли – когато тези 
идеаторно-поведенчески фрагменти на други роли 
служат за препятствие за старт на водещата роля или 
намаляват интензивността на нейната изява.

Следва да подчертаем, че такава 
интерференция на роли възниква, щом 
мотивационният процес е затруднен в своя завършек. 
И можем да илюстрираме казаното с един съвсем 
мъничък пример. Когато се наложи, ролята на 
събеседник може да се „обогати” с фрагменти от ролята 
„наставник” или да се „подсили” с фрагменти на 
ролята „опонент”, или да се „подслади” с фрагменти 
на ролята „ласкател”. Такива варианти на развой на 
ролево поведение са всекиму известни и са лесни за 
осмисляне – та нали това ние правим стотици хиляди 
пъти в нашето ежедневие с огромното множество 
роли от арсенала за задоволяване на базисните си 
потребности с всякакъв ранг и разцветка!

Много често (дали не винаги?!) 
взаимодействията на идеаторния с афективния 
компонент (и на евентуално наложилото се 
интерфериране на роли в посока потенциране 
или инхибиране) е съпроводено от намесата и на 
комуникативния компонент на системата роля. 
Защото знаем, че в хода на мисловния процес 
(сведен според нашето предположение до контакти 
и колизии на идеаторни съставки на различни роли 
под емоционален напор на емоции), можем да 
забележим мимическа и микро-мимическа експресия,  
откъслечни вербални изяви, физиологични промени 
(на които дължи съществуването си известният нам 
детектор на лъжата). Лесно разпознаваме напрегнато 
мислещия човек – знаци от неговата стойка, лицев 
израз и словесност загават или директно заявяват 
ангажираността му с размисли, гравитиращи около 
неговите желания, съмнения и опасения. 

Нерядко е трудно да изградим намеренията 
си за ролева изява – дори при базисни потребности 
с висока интензивност. Та нали „… много решения 
в реалния свят … са рискови, в смисъл че техният 
изход не е известен със сигурност…” (Shafir, Tversky, 
2002 41). А именно появата на решение е крайна цел 
на на този удивителен „танц“ на ролеви компоненти 
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с различен облик и нива на допустимост. Защото 
човешката мисъл е „… винаги координирано насочена 
към конкретна цел…” (Neisser, 2014 36). 

Постигането на решение е изключително 
важна съставка на когнитивния процес, подчинена 
на множество влияещи вектори (Brown, 2007 11) и 
изисква значителен мозъчен ресурс. Доказателство за 
това е щедро развитата префронтална кора при човека 
– особено във вентромедиалната нейна част, считана 
за асоциирана с процеса по вземане на решение 
(Anderson, 2015 4). Вземането на решение е трудна 
задача и протича по принципа на доминантност на 
по-добрия от два сходни варианти (Eysenck, Keane, 
2010 16) и това осмисля невроналния субстрат в 
антериорната цингулна част на префронталния 
кортекс (Sternberg, 2009 44), и на други още зони в 
префронталната мозъчна област (Solso et al., 2014 43). 

Вземането на решение определя съдбата на 
вероятността от реализиране на роля като способ за 
удовлетворение на базисна патребност. А събитията, 
свързани с хода и изхода на тази вероятност са онова, 
което става част от преживелищния свят и съставка на 
човешката психика.

Продължителността на тези събития, 
свеждащи се до взаимодействия на ролеви 
компоненти е, разбира се, различна. Мълниеносна е 
при автомобилния състезател, при фехтовчика и при 
пилота на реактивен изтребител. А може да е безплодно 
протяжна – както при ленивите фантазии на комичния 
Обломов от „Мъртви души” на Гогол. Или мъчително 
спъната, както е при обсесивните състояния. Или с 
ригидната скованост на енехетопатната личност.

Едва ли винаги осъзнаваме, под форма на 
умствени образи, всички перипетии и сблъсъци 
на ролевите компоненти. Та нали се твърди, че не е 
задължително съзнаваното мислене да е по-ефективно 
от несъзнавано взети решения (Dijksterhuis, Nordgren, 
2006 – по Eysenck, Keane, 2010 16). Ето защо често 
наши представи, чувства и решения биват субективно 
оценени като несвързани помежду си и странни до 
причудливост в появата или изчезването си – а те са 
само „върхове“ над повърхността на осъзнаваното – 
докато в неведома дълбочина са скрити движещите ги 
сили и свързващите ги звена.  

Освен това, вербалният отчет за нашите мисли 
обикновено се усеща като неточен и непълен. Но тази 
оценка не бива да е смущаваща – защото стотици 
хиляди години пра-човеците са мислели и вземали 
решение на пре-лингвално ниво. Говорът и езикът са 

сравнително ново човешко „изобретение” и едва от 
около 150 000 (или 350 000?) години човешките мисли 
„се обличат” в думи, за да са достояние другиму (Fitch, 
2010 17; Friederici, 2017 18). Ето защо е толкова трудно 
да изразим езиково мисълта си и да опишем своите 
представи, вярвания, мечти, страхове и намерения.      

Има още причини за неяснота и 
непоследователност на човешката мисъл. Та нали 
в последните десетилетия все повече се говори за 
релативна природа на човешката психика (Bailey, 
2006 6) и квантови феномени в процесите на когниция 
(Bruza et al., 2015 12; Pothos et al., 2017 39), което 
придава нелинейни измерения и динамика на психо-
физиологията на човешкото съзнание (Bob, 2014 10). 
Вече не е разумно да очакваме абсолютни причинно-
следствени връзки в елементите на нашите мисли и 
на целия наш преживелищен свят – защото те в една 
или друга степен са подвластни на закономерностите 
на хаоса и комплексността (Maier, 1998 28; Korn, Faure, 
2003 26), и на проявите на синергетика в механизмите 
на мозъчното функциониране (Haken, 2006 23). 

А има ли, освен умствени образи, и още 
„пътеки“ за проникване на ролевата активност в 
полето на психичния ни живот? Може би. Та нали, ако 
се вгледаме в себе си, ще усетим, че не всеки порив 
за ролева дейност е предшестван или съпроводен от 
съответна нему представа.

Дали тук споменатите явления изчерпват 
изцяло съдържанието на нашия психичен живот? Едва 
ли. Ролевата „апаратура“ на човека е изключително 
важен адаптивен инструмент в борбата за оцеляване и 
възпроизводство. Но нереалистично е да допуснем, че 
в душевния ни свят за друго няма да се намери „място“. 
Суетно или не, вярваме в изумителната широта и 
многообразие на човешката мисъл – надрасла с много 
„тесния прагматизъм“ на ролевите механизми.

И накрая – дали тук изложените наши 
предположения са верни? Доколкото те са виртуални 
конструкти, Системният подход не възразява на 
правомерното им съществуване. Ала дали имат опора 
в биологичната материя, обуславяща мисловните ни 
дейности – въпросът остава открит, докато присъдата 
на експерименталната проверка не бъде произнесена.

Но все пак остава убеждението, че те могат 
да бъдат съответни на основното наше човешко 
свойство – да живеем в океани от хаос, копнеейки 
ред, с разум – крехко закрепен на ръба на „дозираната 
нестабилност“ (Попов, 2007 1). 
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Усещане	за	жена:	Климт,	Кокошка	и	Шиле
Никола Марков 
Пловдив

  

Sense for a woman:	Klimt,	Kokoschka and Schiele
Nikola Markov
Plovdiv

A brief overview of life and works of three prominent Austrian painters – Klimt, Kokoschka and Schiele, proposes 
a comparison of their efforts to depict the provocative expression of woman’s new sexual and spiritual identity in the 
modern society of Europe on the eve of the Great War 1914-1918. 

Bulgarian Journal of Psychiatry.Vol.3 (3):179-184.

Периодът от 1890 до 1918 г. е определян 
като епоха на разцвет в австрийската история. 
Хабсбургската двойна монархия Австро-
Унгария балансира между красотата и бездната, 
а новаторството в изобразителното изкуство, 
литературата, архитектурата, музиката, психологията, 
философията и обществените отношения формират 
Виенския модерн. Негови пионери са художниците, 
които извършват своеобразен пробив в закостенялата 
Хабсбургска монархия, като в произведенията си те 
преосмислят провала на либералната политика след 
големия борсов срив от 1873 г. В същото време, във 
всички области на живота настъпват революционни 
промени, продължили докато планетата бива 
обхваната от бедствията на Първата световна война. 
Урбанистичните идеи на Ото Вагнер, изящният дизайн 

на Коло Мозер, психоанализата на Зигмунд Фройд, 
симфониите на Густав Малер, „Логико-философски 
трактат“ на Лудвиг Витгенщайн и „Ландшафт на 
душата“ от Артур Шницлер…… Това са само част 
от големите постижения на Виенския модерн, а в 
легендарните кафенета като „Централ“, „Музеум“, 
„Ландман“, „Хавелка“ (запазени и функциониращи 
в автентичен вид до днес) интелектуалци водели 
оживени разговори и се раждат идеи. Еманципацията 
на жените върви във възходяща посока. В този биотоп 
от креативност и еуфория, творчеството на Климт, 
Шиле и Кокошка достига своя разцвет. Тази година 
Виена реализира културна програма „Красота и 
бездна“ посветена на знаменитите Ото Вагнер, Густав 
Климт, Егон Шиле и Коло Мозер, които напуснаха 
този свят преди 100 години.
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През 19-ти век много художници 
биват възпитавани с моралните разбирания 
на патриархалното общество, в което жените 
имат ограничени възможности за обществено 
и духовно развитие, а сексуалността е морално 
табу. С настъпването на новия 20-ти век обаче, 
редица културни събития и особено движенията 

за равноправност на половете пораждат полярни 
реакции сред културния елит на Виена и събуждат 
интерес към жената както никога дотогава. Мъжете 
са ужасени и едновременно с това – хипнотизирани 
от образа на новата, независима жена. Настъпва 
значителна промяна в отношенията между половете.

Густав	Климт

 Роден през 1862 г. във виенското предградие 
Баумгарден в бедно еврейско семейство. Проявява 
таланта си, наследен от баща му, още 14-годишен. 
Печели стипендия за Виенското училище по изкуства 
и занаяти и много скоро добива известност. На 
26 г. получава златен орден  за заслуги, а на 28 – 
императорска премия. През 1897 г. във Виена учредява 
школата Сецесион с цел истинските художници да се 
наложат над галерийното изкуство. Междувременно 
обикаля Австрия и заедно с брат си оформя ключови 
за епохата архитектурни обекти: павилиона на 
минералната вода в Карлсбад, столичния Бургтеатър, 
вилата на императрицата Сиси. Силно привързан 
към майка си и сестрите си, никога не се жени, 
ала това не става пречка да има 14 деца. Жената 
заема централно място в творчеството му. Климт 
скандализира обществото, защото разбира женската 
красота най – вече като голота. В това се уверяват 
и гостите при откриване на Тържествената зала на 
Виенския университет. Художникът, на когото било 
поръчано да я изрисува, сюрпризирал публиката с 
еротични фигури по тавана. Голи девойки, бременни 
жени, еднополови и разнополови двойки. Незабавно 

било наредено рисунките да бъдат заличени. „Цялото 
изкуство е еротика“ твърдял Климт. Негови музи 
са както обикновени селски жени, така и дами от 
австрийския хайлайф и знатни особи. „ Никога не съм 
си правил автопортрет. Твърде слабо се интересувам 
от себе си като обект на изображение в сравнение 
с останалите хора и особено жените“, твърди 
художникът. Сред обектите на неговата артистична 
(и не само) страст попадат моделът Мими Цимерман 
и богата светска дама Адел Блох-Бауер, героиня на 
една от най-скъпите картини в света, известна като 
Жената в злато. Голямата любов на Климт обаче 
става Емили Фльоге – собственичка на виенско модно 
ателие. Срещнали се, когато той бил вече на 32, а 
тя едва на 18. По-малката и сестра била омъжена за 
брат му. Емили е автор на повечето мозаечни рокли с 
геометричен принт по платната на художника. Именно 
тази история оставя на света „Целувката“, на която са 
изобразени Густав и Емили. Климт издъхва в ръцета 
на любимата си от грип усложнен с пневмония след 
наскоро прекаран инсулт на 55-годишна възраст през 
1918 г. Една прегръдка за последно украсена в злато и 
траурно черно.
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Оскар	Кокошка	(1886	–	1980)

Художник и писател, моралист, учител и 
всеотдаен гражданин, белязан от две световни войни, 
преследване и изгнание, неуморим странник с вечно 
будни сетива, дълбоко привлекателен човек, свидетел 
на своя век и фигура от нашето време. При някои 
творци не е нужно да се познава живота им, за да се 
разбере тяхна творба. При Кокошка едното неизбежно 
е отражение на другото и коя да е творба не би била 
завършена, ако не се осветли живота, който я е създал. 
Би липсвало нещо. Филмът „Хиляда и един живота по 
самотен път“ (2017 г.) може да обобщи творческата 
кариера на Оскар Кокошка – всички ретроспекции, 
отклонения, различните стилове, промените в 
посоката, инцидентите по пътя и влиянието на 
историята, смесени със страдание и съкровена радост, 
в крайна сметка създават една картина.

Въпреки че е класифициран от специалистите 
по история на изкуството като най-чистия и най-
влиятелния от експресионистите, разнородното му 
и богато творчество не може да се побере само в 
това течение. Силата и уникалността, трагедията 
в картините на Кокошка, са резултат и от дългия 
му живот. Жената, заела най-съществено място в 
живота на Кокошка е вдовицата на Густав Малер – 
Алма. Тяхната връзка напомня една изтощителна 
и безмилостна буря. Особено от страна на 

художника. Вече като възрастна, Алма си спомня: 
„Ние непрекъснато се любихме. Когато имаше 
прекъсвания той продължаваше да ме привлича към 
себе си, приличаше на голямо дете. Можеше да се 
смее на шега и след това да се възмущава, размахвайки 
ръце. По време на романтично пътешествие до 
Италия отидохме в Аквариума в Неапол и станахме 
свидетели на любопитна сцена: медуза ужили риба 
и я парализира.  Оскар веднага определи ролите: 
той е рибата, а аз медузата.“ В любовта си Кокошка 
достига до фетиш и си поръчва кукла, която облича и 
често взема със себе си на различни събития. Следват 
множество безразборни връзки, неудовлетвореност и 
назряла необходимост от приятелство, а ако жената се 
окаже и с големи гърди, толкова по-добре. Кокошка 
сключва брак с млада чехкиня и, бягайки от нацистите, 
се установява в Англия, където развива параноя. 
Започва да търси самотата, но след края на Втората 
световна война картините му се приемат и всички 
световни музей се конкурират за притежанието им. 
Отново търси Алма, но тя категорично отказва среща 
и скоро умира. Самият Кокошка умира седмица 
преди да навърши 94 г. „Виденията и мечтанията 
на художника са също толкова явни, колкото и 
феномените от реалния свят“ твърди Оскар Кокошка.



182

Егон	Шиле	(1890	–	1918)

„Да ограничаваш артист е като да убиеш 
новородено“ казва Шиле. Макар че напуска този 
свят само на 28 години, оставя произведения с 
толкова характерен индивидуален отпечатък, че е 
невъзможно да се сбъркат с ничии други. Започва 
обучението си в Института по изкуства и занаяти 
във Виена, но усеща, че вместо да развива таланта 
му, учебното заведение го ограничава. Решаваща 
за него като творец е срещата му с Густав Климт 
през 1907 г. Климт, впечатлен от младия художник, 
дори разменя част от рисунките за част от неговите. 
Двамата художници изграждат изключително тясна 
творческа и лична връзка. Акцентът върху голото 
женско тяло е обединяващ в произведенията им, но 
разликите са съществени. Климт се фокусира върху 
чувствеността и образността на един отиващ си свят 
на разкош и аристократизъм, а мотива на Шиле не е 
само в еротичното, а в измъчващия сексуален нагон, 
унищожаващ всякакви табута. Психоанализата тръгва 
по света. Егон напуска Академията и основава Нова 
Арт Група, заедно с други свои недоволни състуденти. 
Това е времето, когато благодарение на Климт, Шиле 
среща Едвард Мунк и Ван Гог, при това на свои 
изложби. Свободата, която получава след напускането 
на Академията, му дава възможност на воля да 
изследва човешката форма и сексуалност. Това му 
навлича немалко проблеми. На обществеността 

никак не се харесва, че той наема млади момичета, 
за да позират за картините му. Студиото му се 
превръща в свърталище на престъпници. Това води 
до ареста на художника през 1912 г. по обвинение  в 
съблазняване на момиче. Полицията иззема повече 
от 100 негови рисунки, като определя изкуството му 
като порнографско. Признат е за виновен в излагане 
на показ на еротични рисунки на места, достъпни 
за деца. В съда съдията демонстративно изгаря една 
от „непристойните“ рисунки. През 1915 г. Шиле 
сключва брак, но е мобилизиран като писар след 
избухването на Първата световна война. Не спира да 
рисува. Творбите му показват зрялост на артист, който 
има пълен контрол над таланта си. Участва в 49-тата 
изложба на Сецесиона, където жъне небивал успех. „ 
Вярвам в безсмъртието на всички същества“ споделя 
Егон Шиле. През 1918 епидемията от Испански грип, 
отнел повече от 20 милиона живота в Европа, достига 
и Виена. Едит, съпругата на художника, бременна в 
шестия месец, умира от болестта. Шиле почива само 
три дни след жена си. По време на последните дни 
от живота си, рисува няколко скици на Едит. Това са 
последните му творби.

През 2016 г. музеят Белведере представи 
жените в творчеството на Густав Климт, Оскар 
Кокошка и Егон Шиле. Всеки един от тях отразява 
темата от различен ъгъл, но със застъпващи се гледни 
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точки.
Всички картини на Климт около и след 1900-

та г. изобразяват жени. Дамите на Виена го обожават 
и се състезат коя ще позира следваща, привлечени 
от неговата първичност. Въпреки многобройните 
си афери, Климт никога не се отделя от майка си и 
не заживява самостоятелно. Съответно, трудно се 

привързва към партньорките си. Жените в неговото 
творчество изглеждат студени и кататонични. Те 
са като красиви екзотични птици в златни клетки, 
потопени в калейдоскоп от цветове. Изкусителни, 
но и дистантницирани от сцената или ситуацията, в 
която се намират.

         Оскар Кокошка сякаш има най-голям проблем 
с жените и това е директно отразено в творчеството 
му. Той съзрява доста късно, а връзките му са сложни 
и изтощителни. Очевидно е, че отношенията му с 
моделите са били предизвикателство, с което не е 

могъл да се справя, разкъсван между фетишизъм 
и параноя. В портретите му липсва чувственост. 
Образите на жени в картините му са груби, непохватни 
и откровено непривлекателни.



184

Стилът на Егон Шиле не е толкова визуално 
ласкателен спрямо неговите модели, като при Климт, 
но той развива най-дълбоко разбиране на женската 
душевност и психика. За разлика от Климт, той е 
имал сериозни връзки и бил лоялен към партньорките 
си, сключва брак и очаква дете. Неговите картини и 
модели демонстрират директен контакт със зрителя. 
Усеща се близост с художника и откровена интимност.

Творчеството на тримата големи виенски 
артисти демонстрира разбиранията в началото на 20-ти 
век за модерна сексуална идентичност и на възгледите 
на художниците за мистичността на жената.
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Глобално	бреме	на	психичните	заболявания
Десислава Игнатова, Георги Ончев
Катедра по психиатрия, Медицински факултет, Медицински Университет – София

Представен е обзор на ролята на понятието глобално бреме за определяне  на тежестта на социалните 
последици от възникването и хода на болестните разстройства при човека и в частност – на глобалното 
бреме, свързано с психичните разстройства. Наличните данни  показват, че психичните разстройства водят 
до огромни здравни загуби и са нарастващо предизвикателство към здравните системи в света. Цената на 
психичните заболявания (човешка, социална и икономическа) е значително подценявана и все повече анализи 
разкриват истинското бреме на психичните заболявания и насочват вниманието, че е крайно време те да 
получат адекватно внимание.

Българско списание за психиатрия. 2018:3(3):185-197. 
Ключови думи: глобално бреме, инвалидност, психични разстройства.

Global burden of mental disorders
Desislava Ignatova, Georgi Onchev 
Department of psychiatry, Medical faculty, Medical University - Sofia

A review of the role of global burden for defining the severity of social consequences as a result of the presence 
and course of medical conditions in humans, and in particular – the global burden associated with  mental disorders. 
All available data show that mental disorders lead to enormous health losses and they are a growing challenge to health 
systems in the world. The cost of mental illness (human, social, and economic) is significantly underestimated, and more 
and more analyzes reveal the real burden of mental illness, and point out that it is high time for them to receive adequate 
attention.

Bulgarian Journal of Psychiatry.Vol.3 (3):185-197.
Keywords: global burden, disability, mental disorders.

“Психичните заболявания са свързани 
с огромно социално и икономическо бреме за 
засегнатите, техните близки и обществото като цяло.” 
Това е изречението, с което започва почти всяка 
статия в областта на социалната психиатрия. 6,19,25–27 
„Психичните болести са отговорни за 175,3 млн. 
години живот в инвалидност, причиняват загуба от 
8,6 млн. години поради преждевременна смърт и са 
пета причина за глобално бреме на заболяванията, 
със загуба на общо 183,9 млн. години живот в 
добро здраве по света“ 26  „Депресията е водещата 
причина за инвалидност.“ 8 Какво точно е „бреме“, 
по какъв начин са направени тези изчисления? Kакво 
точно значат тези милиони години и кои са най-
инвалидизиращите заболявания? Интерпретацията е 
затруднена от поради разнообразието на използваните 
методи за оценка, а допълнително усложнение идва 
от невъзможността за точен превод на използваните в 
литературата термини на български език.  Настоящата 
статия е кратък обзор на изследванията за бремето 
на психичните заболявания, методите за оценка и 
използваната терминология.

Глобално	 бреме	 на	 заболяванията.	 Бреме 
(Burden) в най-общ смисъл означава тежест или степен 
на негативно въздействие на определен проблем 
върху засегнатите. 4 В зависимост от избраната гледна 
точка може да бъде индивидуално, социално или 
икономическо. Най-често в медицината под „бреме“ 
се разбира терминът от проучването „Глобално 
бреме на заболяванията“. 20 Global Burden of Disease 
е най-мащабното наблюдателно епидемиологично 
проучване, проведено за първи път през 1993 г. 20 То 
изследва степента на въздействие на заболяванията 
върху общественото здраве чрез предизвиканата 
от тях болестност, смъртност и инвалидност.9 
Проучването е знаково, защото създава обща рамка, 
позволяваща определяне и сравнение на големината 
на здравните загуби от различни заболявания, травми 
и рискови фактори по света. Единен показател – DALY 
(Disability-Adjusted Life Years) интегрира данните за 
болестност, смъртност и инвалидност и дава обобщена 
количествена представа за фаталните и нефатални 
последици от заболяванията. Това позволява 
съпоставяне на различни по характер, протичане и 
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изход заболявания, които на практика преди това са 
били несравними. Проучването въвежда и единен 
комплексен измерител на социалното и икономическо 
развитие на страните – социо-демографски индекс 
(SDI). Оценката се измерва по скала от 0 до 1, като в нея 
са включени данни за доход на глава от населението, 
ниво на грамотност и плодовитост за всяка страна. 
Корелациите на индекса със здравните измерители 
позволяват оценка на влиянието на икономическото 
развитие върху общественото здраве. 9–11

Фатални	 и	 нефатални	 последици	 от	
заболяванията. Заболяванията могат да настъпят в 
различен етап от живота на човек и да имат различен 
изход: пълно възстановяване, непълно възстановяване 
с определена степен на инвалидизация или смърт. 
Глобалното бреме на заболяванията, изразено чрез 
DALY, отразява общата загуба на години живот в добро 
здраве поради преждевременна смърт (YLL, Years 
of life lost) или поради живот в неоптимално здраве, 
поради нефатални, но инвалидизиращи последици от 
заболяването (YLD, Years lived with disability).

Фигура 1. Глобално бреме на заболяванията (DALY) e сумата от годините живот с болестта (YLD) и годините, загубени поради преждевременна 
смърт (YLL)

За изчисляването на YLL и YLD  има сложна 
методика, която периодично се актуализира. Най-
общо, загубата от преждевременна смърт (YLL) се 
изчисляват на базата на смъртните случаи от дадената 
причина и разликата от времето на настъпване на 
смъртта до очакваната продължителност на човешкия 
живот. Годините живот с болестта (YLD) се изчисляват 
въз основа на броя на засегнатите от заболяването 
и тежестта на предизвиканата инвалидност. Ако 
заболяването няма фатален изход, но предизвиква 
инвалидизация, големината на причинената здравна 
загуба се оценява по скала от 0 (състояние на пълно 
здраве) до 1 (състояние, равносилно на смърт).  10  

Сумата от стойностите на DALY на 
популационно ниво е мярка за разликата между 
сегашното здравно състояние на населението 
и идеалното здравно състояние, в което всички 
индивиди доживяват до очакваната продължителност 
на човешкия живот без наличие на болест или 
инвалидност. Стойност на DALY равна на 1 може да 
бъде осмислена по-ясно като загуба на 1 година живот 
в добро здраве поради смърт или болест.

Тенденции	 в	 глобалното	 бреме	 на	
заболяванията	 от	 1990	 г.	 до	 2015	 г. Проучването 

Глобално бреме на заболяванията се обновява 
систематично от 1990 г. до днес, като анализът 
позволява по-добро разбиране на предизвикателствата 
пред медицината в 21-ви век. През последните 25 
години  тенденцията е стандартизираните за възраст 
DALY да намаляват - израз на подобрение на здравето 
на световно ниво, но този прогрес не е универсален. 
20  Промяната в смъртността от различни заболявания 
по света варира значително – от редуциране с 37,4% 
за малария до повишаване с 38,2% за болест на 
Алцхаймер и други деменции. 11 От 1980 г. до 2015 
г. очакваната продължително на човешкия живот 
се е повишила с 10 години (от 61,7 години на 71,8 
години), но очакваната продължителност на живота 
в добро здраве (HALE) се е повишила само с 6 
години (от 56,7 години на 62,8 години.). 9 Разликата 
в темповете на промяна означава, че хората живеят 
все по-дълго, но едновременно с това живеят и повече 
години с нефаталните последици от случилите им се 
заболявания. 5 Наблюдава се епидемиологичен преход: 
от 1990 г. до 2015 г. глобалното бреме на заболяванията 
се премества от групата на инфекциозните 
заболявания1 към хроничните незаразни болести, 
а едновременно с това фаталното бреме намалява, 
а нефаталното бреме повишава пропорциите си в 
глобалните DALY. 10  
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Фигура 2. Промяна в причините и структура на глобалното бреме (DALY) от 1990 г. до 2015 г. YLD:  години живот с инвалидност (нефатално 
бреме), YLL: години загубени от преждевременна смърт (фатално бреме). 
Източник: данните от GBD 2015 от https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

Обяснението за прехода в голяма степен 
е подобряването на социо-демографския и 
икономически профил на страните. За 2015 г. социо-
демографският индекс (SDI) обяснява над 50% от 
разликите в бремето за групата на инфекциозните 
заболявания и само 10% за голяма част от хронични 
незаразни болести (вкл. сърдечно-съдови, хронични 
респираторни заболявания, цироза, диабет). В 
страните с нисък индекс все още има високи нива на 
бреме от инфекциозните заболявания, а с повишаване 
на SDI се наблюдава преход  инфекциозни към 
хронични заболявания и от преждевременна смърт 
към инвалидност. Животът с болестта (YLD) е почти 
половината от  глобалното бреме на заболяванията  в 
страните в високо развитие и повече от 1/3 от бремето 
в страните със среден SDI. Затова едновременно с 
напредъка в социално-икономическото развитието, 
животът с болестта ще става повишаващо се 
предизвикателство пред здравните системи и 
обществото. 10  

Разликите между страните с нисък и 
висок SDI в причините за глобално бреме (DALY) 
са значителни – в страните с нисък SDI водещите 
позиции са почти изцяло заети от инфекциозни 
заболявания (диария и чести инфекции, 
неонатални заболявания, малария и тропически 
болести, HIV/СПИН и туберкулоза), а в страните 
с висок SDI – от хронични незаразни заболявания 
(неоплазми, сърдечно-съдови заболявания, 
мускулно-скелетни заболявания и неврологични 
заболявания). Причините за нефатално бреме 
(YLD) обаче са сходни: както от 1990 г. до сега, 
така и между страни с различни нива на развитие 
в момента систематично на водещи позиции се 
появяват психичните заболявания, мускулно-
скелетни заболявания, групата „други хронични 
незаразни болести“ (включва слепота и глухота) 
и неврологичните заболявания. Това е причина 
тези заболявания да са считани за истинските 
предизвикателства за XXI век. 3  

1  Групата „инфекциозни заболявания“ включва: инфекциозни болести, заболявания по време на бременността 
и раждането, неонатални заболявания и заболявания, свързани с недоимъчно хранене
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Табл. 1. Заболявания, които са водещи причини за глобално бреме (DALY) и нефатално бреме (YLD)  в страните с нисък и висок 
SDI за 2015 г. Със звезда (*) са отбелязани заболявания от групата на инфекциозните, без да са хронични незаразни болести (ХНБ)

Заболявания,	водещи	причини	за	DALY,	2015	г.

Страни	с	нисък	SDI Страни	с	висок	SDI Глобално

1.Диария, инфекциозни* 1.Неоплазми 1.Сърдечно-съдови 

2.Неонатални * 2.Сърдечно-съдови 2.Диария, инфекциозни *

3.Малария/ тропически * 3.Мускулно-скелетни 3.Неоплазми

4.HIV/СПИН и туберкулоза* 4.Психични	 4.Други ХНБ

5.Сърдечно-съдови 5.Други ХНБ 5.Неонатални *

Заболявания,	водещи	причини	за	YLD,	2015	г.

Страни	с	нисък	SDI Страни	с	висок	SDI Глобално

1.Други ХНБ 1.Мускулно-скелетни 1.Психични	

2.Психични 2.Психични	 2.Други ХНБ 

3.Недоимъчно хранене* 3.Други ХНБ 3.Мускулно-скелетни

4.Мускулно-скелетни 4.Неврологични 4.Неврологични

5.Неврологични 5.Диабет, урогенитални, кръвни и 
ендокринни 

5.Диабет, урогенитални, 
кръвни и ендокринни

Фигура 3. Разлика в причините и структурата на глобалното бреме (DALY) в страни с различен социо-демографски индекс, 2015 г. YLD: 
години живот с инвалидност (нефатално бреме), YLL: години загубени от преждевременна смърт (фатално бреме). 
Източник: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

Като отделни заболявания, на глобално 
ниво общо 18 от 20-те водещи причини за години 
живот с болестта се дължат на хронични незаразни 
болести, като шест от тях са психични заболявания. 
За повечето страни и възрастови групи на първо 
място като причина за години живот с инвалидност са 
болките в гърба и кръста. Депресивното разстройство 
заема 3-то място; тревожни разстройства: 9-то място; 

шизофрения: 12-то място. За възрастовата група 20-
24 г. обаче депресията заема 1-во място, а 25-49 г. – 
второ. 10   

Глобално	 бреме	 на	 психичните	 заболява-
ния.	 Психичните разстройства систематично се 
проявяват като водеща причина за нефатална загуба 
на здраве (YLD) по света от началото на провеждането 
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на GBD до момента. За 2010 г. те са отговорни за 175,3 
млн. години живот в инвалидност  (22,9 % от всички 
YLD), причиняват загуба от 8,6 млн. години поради 
преждевременна смърт (0,5% от всички YLL) и са 5-та 
причина за DALY, с глобално бреме 183,9 млн. DALY 
(7,4% от всички DALY). 26  Социо-демографският 
индекс обяснява по-малко от 1/3 (28,62%) от разликите 
в бремето на психичните заболявания между 
различните страни, като психичните заболявания са 
във водеща позиция като причина за инвалидност 

в страни с различни нива на развитие.20,26  Делът на 
отделните психични разстройства към годините живот 
с инвалидност (YLD), загубите от преждевременна 
смърт (YLL) и глобалното бреме (DALY), причинени 
от психични заболявания, са показани на фигура 4. 
Водещото по глобално и нефатално бреме в групата 
заболяване е депресия, следвана от тревожни 
разстройства, разстройства свързани с употреба на 
ПАВ и алкохол, шизофрения и БАР. 

Фигура 4. Дял на психичните заболявания от нефаталното бреме (YLD), фаталното бреме (YLL) и глобалното бреме (DALY),  свързани с 
психични заболявания. 

Недостатъци в методиката на 
Глобалното бреме на заболяванията водят 
до подценяване на бремето на психичните 
заболявания (както YLD, така и DALY ) с 
повече от 1/3). 25  Приносът им в изчислените 
глобалните загуби от преждевременна смърт 
(YLL) е само 0,5%, като най-голям дял имат 

разстройства, свързани с употреба на  алкохол 
и ПАВ. Тази стойност е значително подценена, 
защото психичните заболявания рядко се 
кодират като директна причина за смърт (вместо 
това тя се отдава на соматични заболявания), 
а суицидните случаи се кодират отделно – до 
2010 г. към категорията „травми“, а след това – 
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като самостоятелна категория. 26  Психичните 
заболявания са значително подценени и като 
дял от нефаталните последиции, защото не 
се отчита адекватно приноса на тежките 
психични болести за повишената болестност и 
инвалидизация от соматични причини. Отделно, 
личностовите разстройства не са включени 
в анализа,  деменциите са кодирани като 
неврологични заболявания, а някои синдроми, 
диагностицирани и кодирани обичайно като 
соматични заболявания, често се дължат на 
психични болести: напр. всички  хронични болкови 
синдроми са включени като мускулно-скелетните 
заболявания, тензионното главоболие и епилепсия – 
към неврологичните заболявания.  25 

Тежките психични разстройства са свързани 
с повишени нива на смъртност и намаляват 
продължителността на живота с 10-25 години 
спрямо общата популация. 28 Повишен е рискът 
от преждевременна смърт както от соматични 
заболявания, така и от суицид.13,17  Психичните 
заболявания влошават съдействието, повишават риска 

и съответно повлияват изхода от други съпътстващи 
заболявания, като връзката е двустранна. Напр. 
депресията повишава риска от диабет, ИБС, инсулт, 
деменция, а коморбидност на депресия с други 
хронични незаразни болести влошава прогнозите и 
за двете заболявания. 2 Повишена е и честотата на 
употреба на психоактивни вещества като никотин 
(2-3 пъти по-висок при шизофрения в сравнение 
с общата популация), канабис и амфетамини.14 
Преждевременната смъртност от соматични 
заболявания се дължи често на сърдечно-съдови 
заболявания, респираторни заболявания, диабет, 
туберкулоза и ракови заболявания, често медиирани от 
лоши социално-битови условия, ниска обращаемост 
към здравни служби и недобро съдействие за лечение, 
но също и недостатъчно внимание от страна на 
здравните служби. 15 Рискът от преждевременна смърт 
е най-висок за шизофрения, депресия, алкохолна 
и опиодна зависимост. 6 Психичните заболявания 
водят и до статистически значимо повишаване на 
относителния риск от суицид, като най-голям риск 
се отчита при депресия, следвано от шизофрения и 
алкохолна зависимост (фиг. 5). 6 

Фигура 5. Сборен относителен риск от суицид при психични разстройства

Оценка на психичните заболявания като рисков фактор за суицид с използването на данните от Глобалното 
бреме на заболяванията 2010 показват, че 2/3 от свързаното със суицид глобално бреме се дължи на психични 
болести (62,1% от DALY за суицид или общо 22,5 милиона DALY по света). Суицид при психични заболявания е 
отговорен за 1,3% от фаталното бреме (YLL) за 2010 г., като водещо място има депресията. 6   

Фигура 6. Дял на отделните заболявания от DALY за суицид, свързан с психични заболявания, GBD 2010 

Общо, депресия и тревожни разстройства са отговорни за почти половината от DALY за суицид от 
психични заболявания, което определя и социалната им значимост. Най-голям дял на глобално бреме от суицид 
свързан с психични заболявания има във възрастова група от 20 до 30 години, като нивата на DALY за мъже 
са два пъти по-високи от тези за жени за всички възрастови групи, с изключение на възрастта от 10 до 19 г., 
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където преобладаващото бреме е за жени. Тези данни 
потвърждават важността на програми за превенцията 
на суицид сред подрастващи в риск, а различното 
полово разпределение може  да послужи за избор на 
по-добри стратегии. 6

Анализ с ревизиране на данните от 
Глобалното бреме на заболяванията 2013 и добавяне 
освен данните за суицид, свързан с психични 
заболявания, и на някои някои неврологични синдроми 
(хронични болкови синдроми, тензионно главоболие, 

мигрена, епилепсия, деменции), показва значително 
подценяване на бремето на психичните заболявания 
при стандартната оценка.  25 Само включването към 
суицид при изчисляването на глобалното бреме на 
психични заболявания повишава техния ранг и те 
стават трета причина за глобално бреме (DALY). При 
добавяне на неврологичните синдроми, психичните 
заболявания стават втора причина за DALY на 
глобално ниво с глобално бреме почти еквивалентно 
на сърдечно-съдовите заболявания. 25

Фигура 7. Промяна в дяла на психичните заболявания от глобалните DALY при стандартните измервания, след добавяне на суицид и 
неврологични синдроми, GDB 2013

Най-голям дял от DALY за психични заболявания възникват в млада възраст – между 10 и 29 години, като 
по-голям дял общо за всички психични разстройства има при жени. 26  Пикът за DALY от депресивни разстройства 
в групата  15-29 годишна възраст , за тревожни разстройства – 15-24 годишна възраст, за ПАВ – 20-29 годишна 
възраст. 

Фигура 8. DALY за всяко психично разстройство, 2010, по възраст. 26  
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Промяна	 в	 глобалното	 бреме	 на	
психичните	 заболявания. По-значими промени 
в бремето на повечето заболявания, включени в 
проучването „Глобално бреме на заболяванията“, 
настъпват от 2005 до 2015 г. Най-общо, глобалното 
бреме (измерено с DALY) за всички възрасти нараства 
(отразяващо промяната в броя и възрастовата 
структура на населението), докато стандартизираните 
за възраст нива намаляват (отчитащо подобряването 

на здравето). 5 За групата на психичните заболявания 
обаче няма значима промяна в стандартизираната за 
възраст DALY, а отделни заболявания дори показват 
значително повишаване (фиг. 9). 5 Стандартизираните 
за възраст DALY нарастват в най-голяма степен при 
разстройствата, свързани с употреба на амфетамини 
(близо 26%), кокаин (19%) и разстройствата на 
храненето (10%), а намаляват при разстройствата, 
свързани с употреба на алкохол. 

Фигура 9. Промяна е глобалното бреме (DALY) от психични заболявания от 2005 г. до 2015 г. Със звезда (*) са посочени статистически 
значимите промени. 5

Инвалидизация. Макар DALY и YLD да 
дават обобщена информация за мащаба на негативното 
въздействие на заболяванията на обществено ниво, 
в крайна сметка най-тежко и пряко засегнати от 
психичните заболявания в остават пациентите. 
Представа за индивидуалното бреме на засегнатите от 
психични заболявания дават факторите на тежест на 
инвалидизация, използвани за изчисляване годините 
живот с инвалидност (YLD) в Глобалното бреме 
на заболяванията. 12 Степента на загуба на здраве, 
причинена от всяко състояние, е оценена по скала 
от 0 (състояние на пълно здраве) до 1 (равносилно 
на смърт). Докато YLD дава представа за бремето 
от инвалидизация за популационно ниво, факторите 
на тежест отразяват индивидуалното бреме за всеки 
засегнат и позволяват сравнение на различни по вид 
заболявания, както и по-добро осмисляне на тежестта 
им. 12

Оценяване на факторите на тежест при 
проучването „Глобално бреме на заболяванията“ 2010 
е извършено чрез анкети, проведени сред домакинства 
в 5 страни от света (САЩ, Бангладеш, Индонезия, Перу 
и Танзания) като са обхванати 30 230 души. Анкетите 
са проведени по два подхода, като изискват сравнения 
на двойки заболявания/състояния - при единия подход 
на анкетираните се предоставят описания на двама 
хипотетични индивиди, всеки засегнат от определено 

заболяване, като се изисква да посочат кой от двамата 
намират за по-здрав; при втория подход анкетираните 
трябва да приемат перспектива на общественото 
здраве и да изберат между две хипотетични здравни 
програми: ако едната води до предотвратяване на 
заболяване, водещо до бърза преждевременна смърт 
на 1000 души, а втората води до предотвратяване 
на нефатална болест, водеща обаче до дългосрочни 
здравни последици (умерена или тежка инвалидност) 
на 2000 души, коя от двете програми има по-голяма 
здравна полза. Резултатите се използват за поставяне 
на всички включени заболявания и състояния по скала 
от 0 до 1. 22 Аналогично, но подобрено и разширено 
проучване е проведено с 30 660 души от  четири 
Европейски страни (Унгария, Италия, Холандия, 
Швеция) през 2013 г.  и сравнението на двете 
проучвания показва високи нива на консистентност 
при заболяванията с умерена и тежка инвалидизация 
между различните страни. 12,21,22  

Целта е изследването е да бъде отчетена 
само степента на загуба на здраве поради болестта,  
без избора да се влияе от медицинските и 
социални последици от заболяването. Критики към 
проучването включват зависимостта на резултатите 
от описанието на състоянията / заболяванията, 
между които анкетираните трябва да избират. 
Поради това някои заболявания, приемани по-скоро 
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като „състояния“ не са оценени с висока тежест. 
Предходни проучвания, проведени сред здравни 
работници, подробно запознати със заболяванията, 
също са критикувани за това, че не дават представа 
за тежестта на инвалидизация от гледна точка на 
обществото. Така например анкета сред лекари от 
Западна Европа  оценява шизофренията с фактор 
0,98 (като 1 е равносилно на смърт), докато при 
последващите анкети, проведени сред обществото, 
стойността е по-ниска, макар да остава най-тежката 
от всички заболявания. 24  GDB 2015 комбинира 
всички данните от най-съвременните проучвания за 
факторите на тежест на инвалидизация (2010 и 2013 
г.) и, използвайки по-съвременни статистически 
методи, дава най-съвременната оценка на тежестта на 
инвалидизация от 235 различни здравни състояния. 10 

Тежестта на инвалидизация варира от 
най-лека степен 0,003 за леко нарушение на 
зрителната острота до най-тежка степен: 0,778 
за остър шизофренен епизод. Стойностите при 
психични и соматични заболявания показват сходно 
разпределение по скалата от 0 до 1, което зависи 
не толкова от вида на заболяването, колкото от 
неговата тежест. Напр. за депресия: лек депресивен 
епизод има тежест на инвалидизация 0,145, умерено 
тежък епизод – 0,396, а тежък депресивен епизод е 
сред тежко инвалидизиращите заболявания: 0,658. 
Аналогично (но с малко по-високи стойности) е 
разпределението за множествена склероза – лека 
(0,183), умерена (0,463), тежка (0,719). Леките и 

умерено тежките тревожни разстройства са с ниска 
степен на инвалидизация (респ. 0,030 и 0,133), докато 
тежко тревожно разстройство тежко инвалидизиращо: 
0,523. Аналогично факторите на тежест за болест на 
Паркинсон варират от 0,010 за лека, 0,267 за умерена 
и 0,575 за тежка болест на Паркинсон. 

Всички психични заболявания, които 
са с тежка симптоматика, имат висока степен на 
инвалидизация: остър шизофренен епизод (0,778), 
тежка зависимост от опиоиди (0,697), тежък епизод на 
депресивно разстройство (0,658), резидуален стадий 
на шизофрения (0,588), тежка алкохолна зависимост 
(0,570), тежко тревожно разстройство (0,523). 
Тези заболявания са сравними с тежки форми на 
соматични заболявания. Аналогично, по-лека степен 
на инвалидизация имат почти всички леки и умерено 
тежки епизоди на различни психични заболявания, 
които са съпоставими с по-малко инвалидизиращите 
соматични болести. Сравненията са представени 
графично на фиг. 10. Въпреки че сред заболяванията 
с тежест на инвалидизация над 0,5 са тежки 
психиатрични, неврологични и мускулноскелетни 
заболявания, терминални стадии на ракови 
заболявания и бъбречна/чернодробна недостатъчност 
и нелекуван СПИН, водещите 10 позиции отчетливо 
принадлежат на тежките психичните и неврологични 
болести. Само три са заболяванията с  фактор на 
тежест над 0,7: остър шизофренен епизод, лезии на 
гръбначен мозък на ниво шия (квадриплегия) и тежка 
множествена склероза. 12

Таблица 1. 10-те водещи по инвалидизация заболявания, GBD 2013.12

Заболяване Фактор	на	тежест

1 Шизофрения, остър епизод 0,778 (0,606-0,900)

2 Лезия на гръбначния мозък  на ниво шия  (нелекувана) 0,732 (0,544-0,871)

3 Тежка множествена склероза 0,719 (0,534-0,858)

4 Тежка зависимост от опиоиди 0,697 (0,510-0,843)

5 Тежко депресивно разстройство 0,658 (0,477-0,807)

6 Тежка травмена болест на мозъка, дълготрайни последици 0,637 (0,462-0,789)

7 Лезия на гръбначния мозък под ниво шия (нелекувана) 0,623 (0,434-0,777)

8 Лезия на гръбначния мозък на ниво шия (лекувана) 0,589 (0,415-0,748)

9 Шизофрения, резидуален стадий 0,588 (0,411-0,754)

10 Мозъчен инсулт, степен на тежест V 0,588 (0,411-0,744)

Остър шизофенен епизод е състоянието 
с най-голяма тежест на инвалидизация от всички 
заболявания, включени в Глобалното бреме на 
заболяванията. Факторът на тежест (0,778) е 
универсално висок и запазва водещата си роля 
при различните популации по света. Резидуалната 
шизофрения също е сред най-тежко инвалидизиращите 
състояние с тежест 0,588. Инвалидизацията от двете 
състояния и разликата между тях могат да бъдат по-
ясно осмислени чрез сравняване със съпоставимите 
по тежест соматични заболявания: Остър шизофренен 
епизод и резидуална шизофрения са сравними по 
тежест на инвалидизация със запуснат и поддържан 

случай с лезия на гръбначния мозък на ниво шия, 
като при запуснат случай са налице квадриплегия  с 
„неподвижност и липса на сетивност от шията надолу, 
контрактури на ръцете и краката, чести инфекции и 
тежки декубитални язви“, а при поддържан случай 
е налице само квадриплегия, без съпъстващи 
усложнения. Идентичен с резидуалната шизофрения 
фактор има и най-тежката степен на мозъчен инсулт, 
с описание: „прикован към легло или инвалидна 
количка, зависи от другите за хранене, тоалет, 
обличане и има трудности в говоренето, мисленето и 
запомнянето“. 
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Фигура 10.  Тежест на инвалидизацията от психични и соматични заболявания по GBD 2015 г.
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Някои недостатъци на анализа личат при 
шизофрения и афективни разстройство. Двете 
заболявания имат хроничен ход с флуктуации в 
симптоматиката и инвалидността, но и двете не са 
обхванати представително поради липса на достатъчно 
валидни данни за пропорциите на отделните състояния 
в рамките на заболяването. 7 По данни от метаанализ, 
63% от засегнатите от шизофрения са в остра фаза, а 
37% в резидуална, а при БАР – 23% в мания, 27% в 
депресия, 50% резидуални. 7 Използвани са и данни от 
данни от проучвания с извадки от болнични пациенти, 
които най-вероятно не са репрезентативни за цялото 
население и всички със заболяването. 

Шизофренията е разделена само на остра и 
резидуална, липсват описания на състояния на пълна 
или непълна ремисия и градиране в зависимост 
от тежестта на инвалидизация. В същото време 
напр. мозъчен инсулт има пет степени на тежест 
в зависимост от тежестта и вида на увредата, като 
инвалидността варира от най-висока при степен 

V (0,588) и IV (0,552), през умерена при степен III 
(0,316) и ниска при степени  II (0,070) и I (0,019). 
Това, освен за липсата на достатъчно представителни 
проучвания за шизофрения, подсказва още че загубата 
на психични функции се оценява като много по-тежко 
инвалидизираща от загуба на соматични функции и е в 
покрепа на твърдението, че равнопоставеност между 
психичните и соматичните заболявания е далечен 
идеал.15 Оценяването на афективните разстройства 
вероятно също е значително подценено: психотичните 
варианти на афективните разстройства не са отчетени 
в анализа; шизоафективни разстройства липсват; 
тежестта на маниен епизод при БАР вероятно е 
недооценена най-вече поради недостатъчното 
познаване на болестта от обществото и описанието на 
състоянието, което не дава ясна представа за тежестта 
на инвалидизация при мания; в същото време за 
депресия при БАР е оценен само умерено тежък 
депресивен епизод. Факторите на тежест за всяко 
психично заболяване са представени табл. 3. 

Таблица 2. Тежест на инвалидизация за психичните заболявания по GBD 2013. Фактори на тежест за психичните заболявания в Глобалното 
бреме на заболяванията 12

Заболяване	/	здравно	състояние	 Фактор Заболяване	/	здравно	състояние Фактор
Деменция Зависимости
Лека 0,069 Алкохол
Умерена 0,377 Много лека 0,123
Тежка 0,449 Лека 0,235
Шизофрения Умерена 0,373
Остър епизод 0,778 Тежка 0,570
Резидуален стадий 0,588 Опиоиди
Афективни	разстройства Лека 0,335
Симптоматична дистимия 0,145 Умерена и тежка 0,697
Голямо депресивно разстройство Амфетамини
Лек депресивен епизод 0,145 Лека 0,079
Умерено тежък депресивен епизод 0,396 Умерена и тежка 0,486
Тежък депресивен епизод 0,658 Кокаин
Биполярно	афективно	разстройство Лека 0,116
Маниен епизод 0,492 Умерена и тежка 0,479
Резидуална фаза 0,032 Канабис
Депресивен епизод (умерено тежък) 0,396 Лека 0,039
Тревожни	разстройства Умерена и тежка 0,266

Леки 0,030 Нарушения	в	интелектуалното	
развитие	/фунциониране

Умерени 0,133 Гранично интелектуално 
функциониране 0,011

Тежки 0,523 Умствена изостаналост
Разстройства	на	храненето Лека 0,043
Анорексия нервоза 0,224 Умерена 0,100
Булимия нервоза 0,223 Тежка 0,160
Разстройства	с	начало	типично	в	
детството	и	юношеството Дълбока 0,200

Аутизъм 0,262 Други	психични	разстройства
Синдром на Аспергер 0,104 Леки 0,030
Хиперкинетично разтройство 0,045 Умерени 0,133
Разстройства на поведението 0,241 Тежки 0,523
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Данните за тежестта на различните психични 
заболявания показват, че общо използваното делене 
на психичните заболявания на „леки“ (отнасящи се 
до невротичните разстройства) и „тежки“ (отнасящи 
се до психотичните разстройства) не отговаря на 
действителността.1 Тежка инвалидизация могат да 
причинят всички тежки по симптоматика и степен на 
увреждане психични разстройства, вкл. психотични, 
афективни, тревожни разстройства, органични и 
разстройства, свързани с ПАВ. В същото време всяко 
от тези заболявания (с изкл. шизофрения, с описаните 
недостатъци) има и лека степен на инвалидизация, 
в зависимост от тежестта на увреда. Аналогично 
със соматичните заболявания, психични болести, 
приемани по-скоро като състояние, отколкото като 
болест (напр. умствена изостаналост, разстройства от 
аутистичния спектър) са оценени с по-малка тежест.

Освен че дават по-добра представа 
при сравнението между психични и соматични 
заболявания, факторите на тежест илюстрират много 
добре и потенциала за голяма ефективност при лечение 
на психиатричните заболявания. Индивидуалното 
бреме при психични заболявания в различен стадий 
(епизод с различна тежест и различна по чистота 
ремисия) флуктуира в големи граници, което разкрива 
големия  потенциал на психиатрията за подобряване 
на здравето. Индивидуалното бреме може да варира 
практически от състояние близко до пълно здраве до 
състояние с много голяма тежест и обратно.  Противно 
на погрешните обществени нагласи за липса на ефект 
от психиатричното лечение, дори само намаляването 
на инвалидизацията от тежка до умерена или до лека 
степен е огромен резултат. Въпреки това, най-масово 
прилаганият метод за оценка на ефективност и 
разход-ефективност в соматичната медицина – анализ 
разход-полезност с оценка на получените резултати 
с помощта на интегралния показател QALY (години 
живот, съобразени с качеството на живота), се оказва 
често нечувствителен към промяна в състоянието на 
хора с психични заболявания. 23 

Превръщането на здравното състояние на 
пациентите в интегралния показател QALY при 
клинични проучвания става с най-често с помощта 
на въпросника ЕвроКол-5 (EQ-5D) – самооценъчен 
въпросник, оценяващ пет области (мобилност, 
самообгрижване, обичайни дейности, болка / 
дискомфорт, безпокойство / депресия). Приложението 
му в психиатрията остава ограничено, тъй като 
проучвания установяват нечувствителност на QALY 
към промените при психични заболявания, като 
интервенции, постигащи значим ефект по редица 
клинични скали, не показват подобрение по QALY и 
могат да доведат до погрешни изводи.23 Подобрение 
с QALY е отчетено при тревожност и депресия, 
но не и при промяна при шизофрения, налудни 
разстройства, биполярно разстройство, ОКР. 3,16,18 
Поради това въпреки препоръките за използване на 
интегрални показатели, повечето анализи в областта 
на психиатрията все още се базират на оценка на 
клинични показатели, а не на QALY. 23 

В последните години все повече проучвания 
за бремето на заболяванията и ефективността и 
ефикасността на здравни програми се насочват 
от оценка на QALY (години живот, съобразени с 
качеството) към оценка на DALY (години живот, 
съобразени със загубата на здраве) с помощта на 
описаните фактори на тежест. Очакването е това да 
насочи вниманието и ресурсите именно проблемите 
от заболявания с висока степен на инвалидизация 
(включително психичните), които исторически са 
били недостатъчно финансирани, с цел овладяване на 
предизвиканото индивидуално и глобално бреме. 9

Заключение. Всички посочени данни 
показват, че психичните разстройства водят 
до огромни здравни загуби и са нарастващо 
предизвикателство към здравните системи в света. 
25 Цената на психичните заболявания (човешка, 
социална и икономическа) е значително подценявана 
и все повече анализи разкриват истинското бреме на 
психичните заболявания и насочват вниманието, че е 
крайно време те „да излязат от сянката.“ 15
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Психомоторна	биполярност	при	„униполярни“	ендогенни	
депресии:	клинично	и	теоретично	значение	за	терапията	и	
суицидната	превенция
Светлозар Хараланов, Евелина Хараланова, Диана Богданова, Румен Димитров, Петя Терзииванова, 
Диана Шкодрова
Медицински университет – София, Катедра по психиатрия и медицинска психология;
УМБАЛНП „Св. Наум“, Първа психиатрична клиника

Историческият ни анализ показва, че невробиологичните механизми на ендогенните депресии, 
респективно тяхното най-адекватно лечение, все още не са напълно изяснени. С помощта на оригинален 
(международно патентован) метод за обективно и количествено изследване на индивидуални двигателни 
дисфункции разкрихме субклинична психомоторна биполярност (теоретично обоснована още от Kraepelin) 
между депресивно потискане и манийно активиране при пациенти с рекурентни депресии. В настоящата 
работа аргументираме, че обективно измереното психомоторно активиране при такива пациенти може 
да се разглежда като субклинична проява на манийно-депресивна биполярност в рамки на самия депресивен 
(смесен) епизод, която може да се разглежда и като ранна (латентна) фаза на манифестната афективна 
биполярност с циклично редуване на депресивни и (хипо)манийни епизоди. За обяснение на емпиричните данни 
предлагаме оригинална допаминова хипотеза, според която манийното психомоторно активиране при латентно 
биполярни (псевдо-униполярни) депресии се дължи на прояви на мезолимбична / стриатална хипердопаминергия, 
а депресивното психомоторно потискане при меланхолни (чисто униполярни) депресии – от мезокортикална 
/ стриатална хиподопаминергия. От прагматична позиция обсъждаме клиничното значение на данните ни 
за обяснение на терапевтичната резистентност и засилването на суицидните импулси от антидепресивна 
монотерапия при пациенти с ажитирани „униполярни“ депресии, на фона на благоприятния ефект от атипични 
антипсихотици и тимостабилизатори. Обосноваваме и клиничното приложение на разработения от нас 
обективен и количествен субклиничен подход при такива латентно биполярни пациенти, както за определяне 
на индивидуализирано лечение с атипични антипсихотици и тимостабилизатори, така и за по-ефективна 
суицидна превенция.

Българско списание за психиатрия. 2018:3(3):198-207. 
Ключови думи: биполарност, депресия, суицидна превенция.

Psychomotor	bipolarity	in	“unipolar”	endogenous	depressions:	
clinical and theoretical implications for optimal treatment and suicide 
prevention
Svetlozar Haralanov. Evelina Haralanova, Diana Bogdanova, Rumen Dimitrov, PetyaTerziivanova, 
Diana Shkodrova
Medical University of Sofia, Department of Psychiatry and Medical Psychology;
University Hospital of Neurology and Psychiatry “St. Naum”, First Psychiatric Clinic

Our historical analysis shows that the neurobiological mechanisms of endogenous depressions and their most 
appropriate treatment still remain unclear. By means of an original (internationally patented) method for objective 
quantification of individual motor dysfunctions we have discovered subclinical psychomotor bipolarity (theoretically 
predicted by Kraepelin) between depressive inhibition and manic activation in patients with recurrent depressions. In the 
present paper we point out that the objectively measured psychomotor activation in such patients could be viewed as a 
subclinical manifestation of manic-depressive bipolarity within the depressive (mixed) episode, which could be seen as 
an early (latent) phase of manifest affective bipolarity with alternation between depressive and (hypo) manic episodes. 
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We propose an original dopamine hypothesis to explain the empirical data. According to this hypothesis, mesolimbic / 
striatal hyperdopaminergia underlies the manic psychomotor activation in latent bipolar (pseudo-unipolar) depressions, 
while mesocortical /striatal hypodopaminergia underlies the depressive psychomotor inhibition in melancholic (true 
unipolar) depressions. From pragmatical point of view, we discuss the clinical implications of our findings for explaining 
the treatment resistance and the facilitation of suicidal impulses in patients with agitated “unipolar” depressions during 
antidepressive monotherapy, in contrast to the favorable effects of atypical antipsychotics and mood stabilizers. We 
further discuss the clinical application of our objective and quantitative subclinical approach in such latent bipolar 
patients for individually tailored treatment with atypical antipsychotics and mood stabilizers, as well as for more effective 
suicide prevention.

Bulgarian Journal of Psychiatry.Vol.3 (3):198-207.
Keywords: bipolarity, depression, suicide prevention.

Исторически	 анализ	 на	 концепциите	 за	
ендогенните	депресии

В историята на психиатрията теоретичните 
концепции за ендогенните депресии са се променяли 
многократно и продължават да се доразвиват дори 
и в наши дни, което показва, че механизмите им, 
респективно най-адекватното им лечение, все още 
остават неизяснени. В донаучната психиатрия тези 
депресии са свързвани с черна жлъчка (melancholia) и 
са причислявани към емоционалната лудост (insanity).

В средата на XIX-ти век първата 
научнообоснована психиатрична класификация ги 
включва в единната ендогенна психоза, за която се 
счита, че се дължи на генетично обусловена мозъчна 
патология 9. 

В края на XIX-ти век Emil Kraepelin разделя 
единната ендогенна психоза в две нозологични 
категории: dementia praecox (шизофрения) и манийно-
депресивна болест (циклофрения), въз основа на 
различия в симптоматиката, протичането и крайния 
изход 9. В манийно-депресивната болест са включени 
и периодичните депресии, въпреки че при тях липсва 
клинично обособен маниен епизод. Аргументът 
на Kraepelin е, че трите фундаментални сфери на 
психичния живот (афективност, мислене и воля) имат 
самостоятелна динамика във времето и всяка една 
от тях поотделно може да се променя в посока на 
депресивно потискане или манийно активиране. 

Ето защо е възможно афективна патология 
от единия полюс да се комбинира с мисловна и / 
или волева патология от противоположния полюс 
в рамките на един и същ афективен епизод, който в 
такива случаи се разглежда като смесен. Оттук следва, 
че за Крепелин манийно-депресивната биполярност не 
се свежда само до редуване на манийни и депресивни 
епизоди, а включва и смесени състояния с елементи и 
от двата полюса едновременно. 

По същото време неговият ученик Wilhelm 
Weygandt публикува монография, специално 
посветена на смесените състояния 6. Той ги дефинира 
като комбиниране на депресивно потискане в една 
психична сфера с манийно активиране в друга и дава 
за пример често срещаната в клиничната практика 
комбинация между депресивно потисната афективност 
и манийно активирана психомоторика, обозначавана 
като melancholia agitata 28. Подобно на своя учител 
и Weygandt приема, че манийни или депресивни 
прояви са възможни както в афективната, така и в 
мисловната и / или волевата (психомоторната) сфера, 
а биполярността на ендогенните депресии се определя 
не само от цикличното редуване с манийни епизоди, 
но и от комбиниране на депресивна афективност с 
психомоторни и / или мисловни манийни елементи 
в смесен епизод. Епизодите с алтерниране между 
депресивна и манийна афективност не се разглеждат 
като смесени, а като резултат от превключване на 
афективността (бързо преминаване от депресия в 
мания и обратно). 

Половин век по-късно Karl Leonhard 
обосновава, че по своите генетични и мозъчни 
механизми еднополюсните (чисти) мании и 
депресии съществено се различават от двуполюсните 
манийно-депресивни форми 6. Той обаче уточнява, 
че разграничаването между тях не е базирано само 
на протичането, но и на посоката на отклонение от 
нормата на всяка една от трите базисни психични 
сфери (афективност, мислене и психомоторика) по 
време на самия афективен епизод. Еднопосочното им 
отклонение към депресивно потискане или манийно 
активиране указва за депресивна или манийна 
униполярност, докато отклонението на поне една от 
тях в посока, противоположна на останалите, указва 
за манийно-депресивна биполярност. Оттук може 
да се изведе, че и Leonhard разглежда смесените 
състояния като биполярни и ги причислява към 
манийно-депресивните, а не към чисто депресивните 
или чисто манийните. 
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Под влияние на въведената от него биполярна-
униполярна дихотомия впоследствие се стига до 
разделяне на манийно-депресивната болест в две 
нови нозологични категории: биполярно афективно 
разстройство (БАР) и рекурентно депресивно 
разстройство (РДР), фигуриращи и в съвременните 
международни класификации (МКБ-10 и DSM-
5). Тази нео-Леонхардова дихотомия разграничава 
биполярни от униполярни депресии, въз основа на 
наличие или липса на предходни (хипо)манийни 
епизоди, но мястото на смесените депресии в нея 
остава неуточнено. Прави впечатление, че сред 
диагностичните критерии за голям депресивен епизод 
са включени едновременно и двата противоположни 
полюса на психомоторни отклонения от нормата 
(ретардация или ажитация). Така ажитацията 
вече се разглежда като част от депресията, а не 
като проява на манийно активиране в смесен 
депресивен епизод. Оттук следва, че депресивна и 
манийна психомоторика имплицитно се приемат 
за диагностично равностойни, макар да отразяват 
диаметрално противоположни мозъчни дисфункции. 
Неясната логика на подобен подход поражда 
тенденция за връщане към класическите концепции 
на Kraepelin и Weygandt за смесените състояния. 
Специално внимание заслужават предложенията за 
разглеждане на ажитираната депресия като вариант 
на биполярните, а не на униполярните депресии, 
респективно за принадлежността й към БАР, а не към 
РДР, в качеството й на смесено състояние, включващо 
се в биполярния спектър между маниите при БАР и 
депресиите при РДР 6, 7, 10, 12-14, 24, 25, 27-32, 35.

Афективна	 и	 психомоторна	 биполярност	
при	ендогенни	депресии

От краткия исторически анализ могат 
да бъдат изведени две алтернативни концепции 
за взаимоотношенията между афективна и 
психомоторна биполярност при ендогенни депресии. 
Едната алтернатива е дименсионална 5-7, 10, 13, 24, 25, 29, 

35, 36, в духа на класическата традиция на Kraepelin 
и Weygandt, която разглежда мании и депресии в 
биполярен спектър с множество смесени (биполярни) 
състояния, включващи елементи и от двата полюса 
едновременно, с възможна смяна и на полюса в хода 
на заболяването. Нейна алтернатива е концепцията, 
имплицитно заложена в МКБ-10 и DSM-5, в която 
биполярни (при БАР) и униполярни (при РДР) 
депресии се разграничават категориално в зависимост 
от наличието или липсата на предходен (хипо)маниен 
епизод. Формално тя е в традицията на Leonhard, 
но не отчита психомоторната биполярност в самия 
депресивен епизод. 

Първата алтернатива предполага плавен 
преход (а не противопоставяне) между униполярни 

и биполярни депресии. При нея лечението на 
манийните епизоди се провежда с антипсихотици 
и тимостабилизатори, а на депресивните – с 
антидепресанти. Лечението на смесените епизоди 
комбинира антиманийна и антидепресивна терапия, 
като съотношението между тях зависи от афективния 
полюс на епизода (маниен или депресивен). Приема 
се, че включването на манийна психомоторика в 
депресивния епизод е достатъчно основание той да 
бъде разглеждан като смесен (биполярен) и съответно 
да бъде лекуван като такъв. Затова ажитираните 
депресии се лекуват с атипични антипсихотици и 
тимостабилизатори +/– антидепресанти, но не и с 
антидепресивна монотерапия 3, 6, 7, 12, 14, 23-25, 27, 28, 30-32, за 
разлика от ретардираните, които се разглеждат като 
униполярни и по принцип се лекуват с антидепресанти 

16, 24, 25, 33, 36, 39. Може да се каже, че от гледна точка на 
биполярния спектър диагностиката и терапията 
се определят не само от афективната биполярност 
между манийни и депресивни епизоди, но и от 
психомоторната биполярност между ретардация и 
ажитация в рамките на самия депресивен епизод.

Втората алтернатива, залегнала в основата 
на МКБ-10 и DSM-5, рязко разграничава двете 
нозологични категории (РДР и БАР) с презумпцията, 
че те имат коренно различни генетични и 
патогенетични механизми, респективно лечението 
им трябва да бъде съвсем различно (антидепресивна 
монотерапия при РДР и комбинирана терапия с 
атипични антипсихотици и тимостабилизатори +/– 
антидепресанти при БАР). Както споменахме, тези 
класификации ползват Леонхардовата дихотомия 
между униполярни и биполярни афективни 
състояния, но я прилагат твърде селективно. 
Подходът им към манийните и депресивните епизоди 
е асиметричен. Например в DSM-5 чистите мании 
по Leonhard априорно се приемат за биполярни и се 
диагностицират и лекуват като БАР. В същото време 
чистите депресии априорно се приемат за униполярни 
и се диагностицират и лекуват като РДР, макар изрично 
да се признава, че винаги съществува вероятност те 
да се окажат биполярни и да се наложи диагнозата 
им да бъде променена на БАР при евентуална поява 
на (хипо)маниен епизод в бъдеще. Ретроспективни и 
проспективни проучвания показват, че на практика това 
става в около 50% от случаите, понякога 10-15 години 
след първите клинични прояви. Междувременно 
такива псевдо-униполярни (латентно биполярни) 
депресии погрешно са лекувани като униполярни 
(с антидепресивна монотерапия) и в повечето 
случаи са приемани за терапевтично резистентни. 
Най-важното е, че при тях антидепресантите са 
действали като „дестабилизатори на настроението“ 
и вместо да подобряват, са влошавали протичането 
на заболяването, предизвиквайки удължаване на 
депресивните епизоди, скъсяване на ремисиите 
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и засилване на суицидните импулси, както и 
превключване в манийна афективност (преминаване от 
латентна в манифестна биполярност). Резултатите от 
тези проучвания подсказват, че не само манифестната, 
но и латентната биполярност оказва влияние върху 
протичането на ендогенните депресии и предопределя 
ефектите на антидепресивната терапия при тях. 

Ето защо фокусирането върху афективната 
биполярност (проявена чрез редуване на депресивни 
и манийни епизоди във времето) и игнорирането на 
психомоторната биполярност (между депресивно 
потискане и манийно активиране), респективно на 
интрадепресивната биполярност между депресивна 
афективност и манийна психомоторика в МКБ-10 
и DSM-5, води до диагностициране и лекуване на 
значителна част от смесените (латентно биполярни) 
депресии като чисти (униполярни), с всички 
произтичащи негативни последствия за пациентите, 
техните близки и обществото като цяло. 

Според нас свеждането на манийно-
депресивната биполярност само до афективната 
биполярност на алтерниращи във времето манийни 
и депресивни епизоди не отговаря на оригиналната 
концепция на Leonhard и не следва неговата логика 
за паралелно отчитане и на посоката на отклоненията 
от нормата в другите две базисни психични сфери 
(психомоторика и мислене) по време на актуалния 
афективен епизод. Ето защо въведеното в МКБ-
10 и DSM-5 разграничаване между униполярни и 
биполярни депресии не би могло да претендира 
за изчерпателност, нито да бъде използвано като 
единствен ръководен принцип в тяхната диагностика 
и терапия. 

Струва ни се обаче, че идеята за радикално 
различаваща се терапия в зависимост от 
униполярността или биполярността на ендогенните 
депресии е напълно в духа на Leonhard. Единствено 
игнорирането на психомоторната биполярност при 
тях, респективно на актуалната биполярност между 
депресивна афективност и манийна психомоторика 
в рамките на смесен депресивен епизод, не ни 
изглежда логично обосновано. Можем да обобщим, 
че разграничаването между униполярни и биполярни 
депресии с оглед на различната им терапия е 
добре аргументирано теоретично, но въведените 
неадекватно стеснени критерии за практическо 
определяне на биполярността не осигуряват 
необходимата валидност на разграничаването, а оттам 
и най-подходящата индивидуализирана терапия за 
конкретните пациенти.

Субклинична	 психомоторна	 биполярност	
при	„униполярни“	депресии

В продължение на 20 години нашият 
екип прилага в ежедневната клинична практика 
собствен (международно патентован) метод 17 за 
обективен и количествен анализ на индивидуалните 
психомоторни дисфункции при психиатрични 
и неврологични пациенти 4, 5, 8, 17-19, 21, 22, 26, 37, 38. 
Методът е базиран на радароподобна регистрация 
(чрез компютърна ултразвукова кранио-корпо-
графия) и измерване (чрез специален софтуер) на 
пространствено-времевите еквилибриометрични 
патерни на движенията на главата и тялото по 
време на изпълнение на едноминутния локомоторен 
степинг-тест на Unterberger (стартиращ от стандартна 
позиция на Romberg с протегнати напред ръце и 
затворени очи). С помощта на този метод се изследват 
паралелно, но независимо един от друг, поне три 
различни аспекта на индивидуалната психомоторика, 
респективно техните субклинични патологични 
отклонения в посока на потискане или активиране: 
1) съзнателна и волева локомоторна активност, 
измервана чрез броя стъпки в минута; 2) несъзнавано 
и неволно придвижване напред (антеропулсия), 
измервано чрез лонгитудиналното отклонение; и 3) 
несъзнавана автоматизирана реактивност за запазване 
на равновесието в монопедната (swing) фаза на 
локомоторния цикъл, измервана чрез страничното 
олюляване. 

Дългогодишните ни проучвания при 
пациенти с ендогенни депресии позволиха да 
разкрием, че с помощта на този метод при тях могат 
да бъдат обективно разграничени два субклинични 
психомоторни полюса 23-25, 36. Единият отразява 
общо психомоторно потискане, а другият – общо 
психомоторно активиране, с множество междинни 
състояния, включващи елементи и от двата полюса 
едновременно. Първият полюс включва отслабена 
локомоторна активност (хиполокомоция), скъсена 
антеропулсия и забавена реактивност, а вторият – 
точно обратното – засилена локомоторна активност 
(хиперлокомоция), удължена антеропулсия и ускорена 
реактивност. За илюстрация на всеки от двата полюса 
представяме прототипни кранио-корпо-грами 
съответно с потисната (фиг. 1) и с активирана (фиг. 2) 
психомоторика на пациенти с „униполярна“ депресия 
(в рамките на РДР), съпоставени с прототипна 
нормална кранио-корпо-грама на клинично здрав 
индивид (фиг. 3).
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Фигура	1:	Прототипна кранио-корпо-грама с потисната психомоторика

Фигура	2:	Прототипна кранио-корпо-грама с активирана психомоторика
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Вижда се, че субклинично потиснатата 
психомоторика (фиг. 1) рязко се различава не само 
от нормалната (фиг. 3), но и в още по-голяма степен 
от активираната (фиг. 2), въпреки че пациентите 
са от една и съща нозологична категория (РДР). 
Разкриването на обективно измерима субклинична 
психомоторна биполярност при депресивни 
състояния, които формално се диагностицират и 
лекуват като униполярни, ни позволява да погледнем 
от нов ъгъл на взаимоотношенията между афективност 
и психомоторика при тях. 

Досегашната практика на международните 
класификации недвусмислено доказва, че клиничното 
разграничаване между психомоторна ретардация 
и ажитация не е било достатъчно убедително и 
затова е бил даван приоритет на разграничаването 
между депресивна и манийна афективност, което от 
клинична гледна точка е сравнително по-категорично. 
От друга страна, психомоториката е единствената 
психична сфера, чиито отклонения от нормата 
подлежат на обективна регистрация и прецизно 
измерване с помощта на компютърни системи за 
анализ на движенията, каквата е и кранио-корпо-
графията. Ето защо обективното измерване на 
психомоторните дисфункции при „униполярни“ 
ендогенни депресии чрез разработения от нас метод 
(17) създава предпоставки за тяхното по-категорично 

разграничаване, с оглед на евентуални различия в 
терапията им. 

Тук следва да отбележим, че аналогична 
психомоторна биполярност разкриваме и при 
биполярните депресии (в рамките на БАР), но при 
тях тя няма същото практическо значение, тъй като 
афективната им биполярност, проявена чрез поне 
един клинично установен (хипо)маниен епизод, 
достатъчно добре определя диагнозата и терапията 
им 5, 6, 23. С други думи, наличието на предходен (хипо)
маниен епизод указва за манифестна биполярност 
на депресивния епизод, докато наличието на 
интрадепресивно манийно психомоторно активиране 
(фиг. 2) указва за латентна биполярност.

Съпоставка	 с	 други	 невробиологично	
обусловени	психомоторни	дисфункции

За да се вникне в смисъла на установената 
от нас субклинична психомоторна биполярност при 
„униполярни” депресии 7, 24, 25, трябва да поясним, че 
общо психомоторно потискане (фиг. 1) разкриваме 
чрез кранио-корпо-графия и при шизофренно болни 
с доминираща негативна симптоматика и синдром 
на психомоторен дефицит 2, 8, 18, 19, 21, както и при 
пациенти с брадикинезия в рамките на идиопатичен 
и невролептично индуциран паркинсонизъм 4, 21. От 

Фигура	3:	Прототипна нормална кранио-корпо-грама 
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друга страна, общо психомоторно активиране (фиг. 
2) разкриваме и при пациенти с (хипо)манийни 
епизоди, при шизофренно болни с доминираща 
позитивна (психотична) симптоматика и синдром 
на психомоторна възбуда, както и при пациенти 
с психомоторна епилепсия 18, 19-22. Следователно, 
психомоторната биполярност при „униполярни” 
депресии не е нозологично (категориално) 
специфична, а всеки един от двата й полюса е в 
транснозологичен дименсионален континуум с 
други невробиологично обусловени психомоторни 
и невромоторни дисфункции. Двата биполярно 
отклонени от нормата субклинични психомоторни 
континуума пресичат границите между отделните 
ендогенни психиатрични категории (РДР, БАР и 
шизофрения), а в двете противоположни посоки 
преминават дори границата между психиатрична и 
неврологична нозология, включвайки паркинсонова 
брадикинезия на единия полюс и епилептична 
психомоторна възбуда на другия. Може да се обобщи, 
че на единия полюс (–) депресивна ретардация, 
шизофренен психомоторен дефицит и паркинсонова 
брадикинезия се проявяват субклинично с общо 
психомоторно потискане (фиг. 1), а на другия полюс 
(+) депресивна ажитация, манийна, психотична и 
епилептична психомоторна възбуда се проявяват 
субклинично с общо психомоторно активиране (фиг. 
2). 

Установеното от нас кранио-корпо-графско 
сходство (подсказващо за сходни невробиологични 
механизми) на субклинично потиснатата 
психомоторика при РДР (фиг. 1) с тази при две 
известни хиподопаминергични състояния (негативна 
шизофренна симптоматика и паркинсонова 
брадикинезия) ни дава основание да приемем, че 
в основата й лежи аналогична хиподопаминергия 

11, 15, 16, 21, 25, 33, 34, 39. Обратно, установеното от нас 
кранио-корпо-графско сходство на активираната 
психомоторика при РДР (фиг. 2) с тази при поне 
две известни хипердопаминергични състояния 
(манийна и психотична психомоторна възбуда) ни 
дава основание да приемем, че в основата й лежи 
аналогична хипердопаминергия 11, 15, 21, 25, 34. 

Допаминова	 хипотеза	 за	 психомоторната	
биполярност	при	„униполярни”	депресии

Според разработената от нас допаминова 
хипотеза 25, психомоторната биполярност при 
униполярно протичащи („униполярни”) ендогенни 
депресии се обуславя от лежаща в основата й 
допаминергична биполярност между депресивна 
хиподопаминергия и манийна хипердопаминергия. 
От поведенчески животински модели е известно, 
че манийно поведение се моделира чрез 
допаминови агонисти (психомоторни стимуланти 

и антипаркинсонови медикаменти), като се отчита 
и измерва чрез предизвиканата хиперлокомоция, 
а депресивно поведение – чрез допаминови 
антагонисти (антипсихотици), като се отчита и 
измерва чрез предизвиканата хиполокомоция 11. 
Оттук следва, че субклиничната хиперлокомоция 
(фиг. 2) при значителна част от пациентите с РДР би 
могла да се разглежда като обективна психомоторна 
проява на манийна хипердопаминергия в рамките на 
самия депресивен епизод. По такъв начин е възможно 
да бъдат обяснени установените особености 
в терапевтичното повлияване на ажитираните 
депресии (терапевтична резистентност, парадоксални 
влошавания и превключване в манийна фаза при 
лечение с антидепресанти, на фона на подобряване 
от атипични антипсихотици и тимостабилизатори), 
които посочват механизми, които са по-близки до ма-
нийните отколкото до депресивните 12-14, 24, 25, 27, 28, 31, 32. 

В съзвучие с класическите традиции на 
Kraepelin, Weygandt и Leonhard, както и в контекста на 
съвременната концепция за биполярния спектър, ние 
също считаме, че алтернирането между депресивни 
и манийни епизоди най-ярко отразява генетично 
обусловената афективна биполярност при БАР, но както 
показват и авторитетни съвременни научни проучвания 

10, 12, 13, 25, 27, 28, интрадепресивната биполярност 
на психомоторно ажитираните „униполярни” 
депресии не само включва психомоторен маниен 
елемент в самия депресивен епизод, превръщайки 
го в биполярен, но в значителна степен се явява и 
предиктор за бъдещо преминаване и към афективна 
биполярност с поява на клинично установим (хипо)
маниен епизод. Допускаме, че превключването от 
депресивен в маниен полюс на БАР може да става и на 
психомоторно, а не само на афективно ниво, при което 
във времето първото предшества второто, явявайки 
се негова по-ранна латентна фаза. Такава динамика 
би обяснила множеството случаи на осъществени 
суицидни намерения под влияние на антидепресивна 
терапия именно при пациенти с ажитирани депресии 

7, 10, 12, 14, 24, 25, 30, 31. Техните суицидни действия най-
вероятно се дължат на медикаментозно засилване 
на хипердопаминергията и съответно засилване на 
психомоторното активиране още преди да е повлияна 
депресивната афективност 3, 6, 7, 10, 12, 14, 25, 30. Трябва да 
отбележим, че на фона на манийно допаминергично 
и психомоторно активиране, наличието на 
депресивна афективност би могло да бъде обяснено 
с други невромедиаторни дисбаланси, свързани 
например със серотонинергични, норадренергични, 
глутаматергични или холинергични механизми. 
Бъдещи целенасочени проучвания ще дадат по-
задълбочено невробиологично обяснение на 
биполярността между манийна психомоторика и 
депресивна афективност.
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Клинично	 значение	 на	 психомоторната	
биполярност	при	„униполярни”	депресии

Вникването в допаминергичните механизми 
на психомоторната биполярност при ендогенни 
депресии създава предпоставки за научнообоснован 
избор на най-подходящата за конкретния пациент 
терапия. Обективното и количествено регистриране 
на психомоторно активиране или потискане (с 
помощта на разработения от нас метод за прецизно 
измерване на двигателни дисфункции) би позволило 
да се приложат в реалната психиатрична практика 
принципите на съвременния индивидуализиран 
подход на „прецизната медицина“, който се стреми 
да открива терапевтично-прогностични вместо 
диагностични биомаркери 9, 21. 

С помощта на такива биомаркери се 
извършва стратификация на пациентите с една и съща 
клинична диагноза и се прогнозира кои от тях биха 
се повлияли благоприятно от една или друга терапия 

9, 21. Разкриването на субклинично психомоторно 
активиране (фиг. 2) при пациенти с униполярно 
протичащи ендогенни депресии би могло да се 
разглежда като обективен индикатор за наличие на 
хипердопаминергични манийни елементи в рамките 
на депресивния епизод 7, 24, 25. Освен за по-адекватен 
избор на терапия, този индикатор би бил по-полезен 
за ежедневната практика дори и от разкриването на 
афективна биполярност с превключване в (хипо)
манийна афективност 3, 7, 21, 24, 25, 31, 32, 35. 

От гледна точка на клиничната 
целесъобразност, подобно превключване по време 
на антидепресивна монотерапия е опасно не толкова 
заради самата (хипо)манийна афективност (която в 
повечето случаи е приятна за пациента и за околните), 
а заради манийното психомоторно активиране, 
което обикновено изпреварва подобряването на 
депресивната афективност и болният получава 
възможност за осъществяване на суицидните 
си намерения 3, 7, 10, 12, 14, 25, 30, 31, 35. Следователно, 
разкриването на субклинично психомоторно 
активиране има важно практическо значение както за 
преоценка на терапевтичната стратегия и включване 
на тимостабилизатори и атипични антипсихотици в 
нея, така и за по-ефективна суицидна превенция. 

В последните няколко години многократно 
беше потвърдено, че наличието на афективна или 
психомоторна биполярност при ендогенни депресии 
блокира тяхното подобряване от антидепресивна 
монотерапия 3, 7, 10, 12, 14, 24, 25, 30, 31. Има данни, които 
доказват, че в такива случаи антидепресантите 

не само са неефективни и безполезни, но дори са 
вредни за дългосрочното протичане на заболяването 
и нерядко крият непосредствена опасност за живота 
на пациентите поради засилване на суицидните им 
импулси 3, 7, 10, 12, 14, 25, 30, 31. Установено е, че значителна 
част от суицидните действия при депресивни пациенти 
се дължат именно на неразкрита биполярност 3, 6, 7. 

Тези данни подсказват, че обективното 
и количествено измеримо разграничаване 
между психомоторно потиснати (меланхолни, 
хиподопаминергични) и психомоторно активирани 
(смесени, латентно биполярни, хипердопаминергични) 
„униполярни“ депресии 5, 7, 24, 25, 35 има важно значение 
за тяхната ефективна и безопасна терапия 3, 7, 10, 12, 14, 25, 

30, 31, 35.

Заключение

С помощта на собствена оригинална 
методика за обективно и прецизно измерване на 
двигателни дисфункции успяхме да разкрием 
субклинична психомоторна биполярност при 
униполярно протичащи ендогенни депресии. 
Теоретично обяснение на установените емпирични 
факти може да бъде дадено чрез разработената от 
нас допаминова хипотеза, според която атипичното 
за такива депресии психомоторно активиране 
се обуславя от манийна хипердопаминергия, а 
прототипното за депресиите психомоторно потискане 
– от депресивна хиподопаминергия. В контекста 
на хипотезата ни активираните депресии формират 
транснозологичен дименсионален континуум с 
манийна, психотична и епилептична психомоторна 
възбуда, а потиснатите депресии – със синдром на 
шизофренен психомоторен дефицит и брадикинезия 
при паркинсонизъм. От такава гледна точка и в 
контекста на концептуалната история на ендогенните 
депресии беше направена аналитична съпоставка 
между съвременните международни класификации 
и концепцията за биполярния спектър, с последващ 
опит за синтез между тях. Беше аргументирана 
целесъобразността от обективно и количествено 
измеримо обособяване на субгрупа от ендогенни 
депресии, чието протичане е униполярно, но в самия 
депресивен епизод се разкрива биполярност между 
депресивна афективност и манийна психомоторика, 
с лежаща в основата й хипердопаминергия. Беше 
обосновано, че разкритата интрадепресивна 
биполярност при такива псевдо-униполярни депресии 
има важно клинично значение както за избора на 
адекватна индивидуализирана терапия с атипични 
антипсихотици и тимостабилизатори, така и за по-
ефективна суицидна превенция.
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Бреме	на	неформалните	грижи	за	пациенти	с	психични	
заболявания преди	и	след	стационарно	лечение	

Десислава Игнатова, Георги Ончев
Катедра по психиатрия, Медицински факултет, Медицински Университет – София

Тежките психичните разстройства имат редица неблагоприятни последици за пациентите, техните 
близки и обществото. Огромен, но често неоценен е делът на „неформалните грижи“, осъществявани от 
непрофесионалисти, най-често близки на засегнатите. Целта на статията е да оцени бремето на неформалните 
грижи при хоспитализация и една година по-късно на пациенти с шизофрения (F2) и афективни разстройства 
(F3 по МКБ-10) с помощта на специализиран въпросник (Burden Assessment Scale, BAS). Изследвани са общо 117 
близки на пациенти с шизофрения (възраст 55 ± 15 г., 60% жени, 65% родители на пациентите, 12% братя/
сестри) и афективни разстройства  (възраст 49±16 г., 60% жени, 33% родители, 32% съпрузи/партньори, 25% 
деца на пациентите). Оценени са време и вид на полаганите неформални грижи, вътрешна консистентност 
и валидност на BAS. Изследвана е факторна структура на въпросника и предиктори за високо бреме на 
неформални грижи преди и след хоспитализация. Въпреки някои различия, бремето на неформалните грижи за 
пациенти с шизофрения и афективни разстройства показва значително сходство. Стигмата от психичната 
болест е предиктор за високо бреме както при хоспитализация, така и извънболнично, и се обособява като 
самостоятелен фактор при психиатрично влошаване. 

Българско списание за психиатрия. 2018:3(3):208-217. 
Ключови думи: неформални грижи, бреме на грижите, шизофрения, афективни разстройства, 
хоспитализация

Burden of informal care for individuals with mental disorders prior to 
hospital	admission	and	one	year	following	discharge	 

Desislava Ignatova, Georgi Onchev 
Department of psychiatry, Medical faculty, Medical University - Sofia

The severe mental disorders have a number of negative consequences for the affected individuals, their families 
and the society as a whole. The informal care provided by family members of the affected remains largely unacknowledged. 
The aim of the study was to evaluate the burden of informal care for individuals with schizophrenia and affective disorders 
prior to hospital admission and one year following discharge. The Burden Assessment Scale (BAS) was used as a primary 
outcome measure. In total, 117 caregivers were evaluated: mean age 55 ±15 years, 60% females, 65% parents and 
12% siblings of the patients with schizophrenia and mean age 49±16 г., 60% females, 33% parents, 32% spouses, 25% 
children of the patients with affective disorders. The time spent in informal care, the type of provided care, as well as the 
reliability, validity and factor structure of the BAS were evaluated. Although some differences, the burden of informal care 
shows a similar pattern for both caregivers. The stigma of mental illness is a predictor for high burden of care in both 
evaluations, and stigma forms a separate factor upon hospital admission, indicating its importance. 
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Тежките психични разстройства, независимо 
от вида си, причиняват значително увреждане и 
инвалидизация на засегнатите, най-често имат 
хроничен ход и изискват дългосрочни грижи. 
19 Извън  „формалните грижи“, осъществявани 
в специализирани институции или в домашни 
условия от квалифицирани специалисти (здравни 
и социални работници), значителен дял и роля имат 
„неформалните грижи“, осъществявани в домашни 
условия от непрофесионалисти, най-често член на 
семейството. 1 Терминът „бреме на грижите“ се 
използва за обозначаване на негативните физически, 
емоционални и икономически последици от полагане 
на грижи за човек с тежко хронично заболяване.10

С въвеждането на антипсихотичната 
терапия, деинституционализацията, ограничаване 
на задължителното лечение, както и намаляване 
на продължителността на болничния престой в 
острите психиатрични отделения се увеличава 
ангажираността на близките с грижи за техните болни 
роднини. 12 Между 50 и 90% от пациентите с тежки 
хронични психични заболявания живеят с роднини, 
най-често родители. 12 Сред негативните последици 
за близките са ограничаване на личните дейности, 
нарушаване на семейното функциониране, социална 
изолация, финансови затруднения (поради повишени 
разходи, намалена възможност за професионална 
реализация с риск от изпадане от осигурителната 
система и пазара на труда), нарушения в телесното и 
психичното здраве. 1

Бремето на грижите е широко обхватно 
понятие, но най-общо включва обективна и субективна 
дименсия. 8 Времето, прекарано в грижи за пациенти 
с психоза, е над половината от работните часове за 
седмица (22,5 часа седмично), а при влошаване се 
повишава допълнително с 9 часа и става над ¾ от 
пълна работна седмица. 5  Грижата за психично болни 
е по-обременяваща отколкото грижата за хора с други 
хронични болести (напр. болест на Алцхаймер, рак, 
инсулт, множествена склероза и епилепсия) и има 
по-различна структура от грижата за други хронично 
болни: половината от времето за грижи е за т.нар. време 
„в готовност“, включващо наблюдение и очакване 
за действие. 7 Разходите за неформални грижи на 
близките са остойностени на €293 на месец, което е 
14% от брутния им общ доход. 5,7 Макар финансовите 
затруднения и ограниченията в активностите да са 
значителни, водещите по дял негативни последици за 
оказващия грижи са психичните проблеми. Повишена 
е честотата на депресия (засяга 18-47% от полагащите 
грижи),  тревожност, синдроми, свързани със стрес. 11

Проучвания за бремето на грижите в 
България при катамнезно проследяване на пациенти 
с шизофрения и изследване на бремето на близките 
при задължително лечение показва висока степен 
на въвличане на семейството, което служи като 
заместител на институциите (вкл. психично-здравни 
услуги и полиция) и липсващото рехабилитационно 
обслужване, с данни в подкрепа на твърдението, 

че бремето на неформалните грижи и стигмата от 
психичната болест са сред високите нива за Европа. 
6 Въпреки това, характеристиката на неформалните 
грижи за пациенти с психични заболявания по време 
на влошаване и в ремисия не е щателно изследвано 
(с изключение на изследване на формалните грижи, 
полагани от психиатрични медицински сестри, 
проведено след започване на настоящето изследване. 2

Целта на статията е да оцени бремето на 
неформалните грижи преди и след  хоспитализация  
на пациенти с шизофрения и афективни разстройства 
(F2 и F3 по МКБ-10) с помощта на специализиран 
въпросник за оценка на бремето на неформалните 
грижи, изследвайки факторната му структура и 
предикторите за високо бреме.

Методика

Обект на изследване са пациенти с диагноза 
шизофрения или афективно разстройство (F2 и F3 
по МКБ-10) и техни близки. Изследването включва 
двукратна оценка: по време на хоспитализация на 
пациентите в клиника по психиатрия на УМБАЛ 
„Александровска“ ЕАД, София в периода януари 
2015 г. – януари 2016 г. и проследяване една година 
по-късно. 

Критериите за участие са: диагноза на 
пациентите  F2 или F3 по МКБ 10; хоспитализация 
на пациентите, с тежест по скалата за общо клинично 
впечатление CGI-S ≥ 4; липса на зависимост от 
ПАВ; липса на тежки декомпенсирани соматични 
заболявания или органични мозъчни заболявания, 
които пречат на адекватното участие в проучването; 
желание за участие и готовност за контакт за 
проследяване след изписването; информирано 
съгласие за участие.

Инструменти

Изследването на пациентите е проведено със 
стандартизирани въпросници за социодемографски 
характеристики и използвани здравни / нездравни 
ресурси (CSSRI-EU), общо клинично впечатление 
– тежест на заболяването (CGI-S) и скала за оценка 
на личностното и социално функциониране (PSP). 
Изследването на близки включва интервю и следните 
инструменти: (1) Въпросник за оценка на социо-
демографски характеристики, връзка с пациента, 
загуба на ресурси, вид неформални грижи. (2) Burden 
Assessment Scale (BAS) 9,16 – структуриран въпросник 
за оценка на бреме на неформалните грижи, включващ 
19 въпроса за обективни и субективни проблеми 
на близките във връзка с оказването на грижи през 
последните 6 месеца. (3) Визуална аналогова скала за 
оценка на бреме.

Скалата за оценка на бреме (BAS) е 
инструмент за оценка на бремето на грижите на 
семействата на тежко психично болни. 9,16 Съдържа 19 
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въпроса, които обхващат обективните и субективни 
последици от оказването на неформални грижи за 
хора с тежки психиатрични разстройства. Първите 
10 въпроса измерват обективното бреме – тези 
последици от оказването на  грижи, които могат 
да бъдат наблюдавани и / или измерени пряко, като 
финансови проблеми, ограничаване на личните 
интереси и занимания, нарушаване на ежедневните 
дейности, семейни и социални конфликти.  
Следващите 9 въпроса измерват субективни аспекти 
на бремето, т.е. чувства, нагласи и емоции във връзка 
със задължението на обгрижващ. Изследват се срам, 

вина, огорчение, тъга, притеснения, стигма. За всеки 
от 19-те въпроса се посочва тежестта на съответния 
проблем през дефиниран период от време преди 
изследването – в проучването е използван период от 
6 месеца преди изследването. Оценяването става по 
4-точкова скала: 1 = изобщо не, 2 = малко, 3 = средно, 
4 = много, като се посочва най-голямата степен на 
тежест през посочения период. Крайният резултатът 
е общ сбор от отговорите на всички въпроси. По-
високи стойности съответстват на по-високо бреме. 
Оценяваните айтеми (№ и название) в BAS са 
представени на таблица 1.

Табл. 1. Айтъми от the Burden Assessment Scale (BAS)

         Обективно бреме          Субективно бреме

1. Финансови затруднения

2. Отсъствие от работа/ университет/ училище

3. Нарушена концентрация

4. Нарушения в личните планове

5. Намалено време за почивка/отдих

6. Нарушена рутина в дома

7. Намалено време с приятели

8. Пренебрегване на други членове на семейството

9. Семейни конфликти

10. Конфликти с други хора

11. Срам от поведението му/й

12. Вина, че не може да помогнете повече

13. Вина, че може да сте причина за заболяването

14. Недоволство от прекалените му/ѝ изисквания

15. Безизходица от ролята на полагащ грижи

16. Притеснение колко много се е променил/а от болестта

17. Притеснение, че с поведението си може да влошите болестта

18. Притеснения какво ще се случи с него/нея в бъдещето

19. Стигма от психичната болест

За валидиране на въпросника, поради липса 
на други стандартизирани въпросници за оценка на 
бремето на грижите, е използвана визуална аналогова 
скала (VAS) за оценка на бреме. Близките на пациенти 
с психични заболявания трябва да отговорят „Имайки 
предвид последните 3 месеца, до каква степен грижата 
за Вашия близък Ви тежи като цяло?“ Oтговорът 
се нанася по хоризонтална линия от минимална 
стойност= 0 (изобщо не ми тежи) до максимална 
стойност = 10 (тежи ми изключително много).

Резултати

Изследвани са общо 117 двойки пациент-
близък, разпределени дихотомно спрямо диагнозата на 
пациента (по МКБ-10): F2 шизофрения (57 двойки) и 
F3. Афективни разстройства  (60 двойки). Пациентите 
с шизофрения са на средна възраст 38 ± 15 години, а 
с афективни разстройства – на 43±15 години (p=.093). 
Делът на жените е 44% и 58% респективно. 75% 
от шизофренно болните спрямо 35% от афективно 
болните са неженени (p<.001). 60% спрямо 23% 
(p<.001) живеят с родителите си; 68% спрямо 28% 
(p<.001) са безработни. Тежестта на заболяването 
при хоспитализацията по скалата CGI-S e средно 5±1 
и за двете диагностични групи (p=0,411), като при 
проследяването намалява значимо до 3.5±1.5 (p<.001) 
за шизофрения и  2.3±1.4 (p<.001) за афективни 
разстройства, като пациентите с шизофрения 
са със значимо по-висока тежест в Т2 (p<.001). 

Функционирането на пациентите непосредствено 
преди хоспитализацията, оценено с PSP, e 34±17 
за шизофренно болни и 45±20 за афективно болни 
(p<.001). В Т2 настъпва значимо подобрение и за 
двете диагностични групи, като оценката по PSP 
нараства статистически значимо (p<.001) до 65±17 
за шизофрения и 78±18 за афективни разстройства, 
като разликата в Т2 между групите също е значима 
(p<.001). 

Близките на пациентите с шизофрения са на 
възраст 55 ± 15 г., значимо по-висока от близките на 
афективно болни: 49±16 г. (p=.046), което се обяснява 
със значимата разлика във връзката с пациента: 65% 
от грижещите се за шизофренно болни в проучването 
са родители на пациентите, като следващият по 
големина дял се пада на братя и сестри (12%), 
докато съотношението при афективни разстройства 
е относително равномерно между родители (33%), 
съпрузи / партньори (32%) и деца (25%), p=0,001. 
Близките на шизофренно болни са имали значимо по-
рядко социални контакти през последните 3 месеца 
спрямо близките на афективно болните(p=0,004). 
Преобладаващата част от близките и за двете групи 
са семейни или с партньори, имат деца, работят; 
повече от половината имат висше образование, много 
малка част получават пенсия за инвалидност, без 
значими разлики между групите.  35% от близките 
на пациенти с шизофрения и 27% от близките на 
пациентите с афективни разстройства (p=.324) са се 
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чувствали физически застрашени в хода на историята 
на боледуването на пациента. 

Бреме	на	неформалните	грижи	

Преди хоспитализация неформални грижи 
са полагали 98,2% от близките на шизофренно болни 
и 93,2% от близките на афективно болни (p=0,962). 
За шизофрения водещите по дял грижи като вид 
са емоционална и финасова подкрепа, наблюдение 
за обезпокоително поведение и стимулиране на 

социална активност, а при афективни разстройства – 
емоционална и финансова подкрепа; наблюдение за 
прием на лекарства и наблюдение за обезпокоително 
поведение. Значими разлики във вида на полаганите 
грижи между групите има за финансова подкрепа 
(p=.038), стимулиране за социална активност и 
социално полезни дейности (p=.006),  осигуряване 
на жилище (p=.001) и помощ за грижата за себе си 
(p=.023), като всички са по-висок дял при шизофренно 
болни. 

Фигура 1. Вид и дял на полаганите неформални грижи за пациенти с шизофрения и афективни разстройства преди психиатрична 
хоспитализация (Т1). 

 Бремето на неформалните грижи при 
хоспитализация, оценено като общ сбор на BAS, е 
44,7±11,0 за близки на шизофренно болни и 42,0 ±12,8 
за близки на афективно болни, без значима разлика 
(p=.221). Стигмата от психичната болест е значителна 
– само 26% от близките на шизофренно болни и 28% 
от близките на афективно болни са посочили пълна 
липса на притеснение от стигматизиращи нагласи. 
Притеснението от стигма от психичната болест е 
независимо от диагнозата на пациента (p=.402). При 
проследяване една година по-късно, общият сбор по 
BAS за близки на шизофренно болни намалява до 
35.5 ±3.4 (p<.050), а на афективно болни до 33.1±11.7 
(p<.050), без разлика между диагностичните групи 
(p=.307). 

Времето прекарано в неформални грижи 
(в часове дневно) е значимо по-високо за близките 
на шизофренно болни както преди хоспитализация, 
така и при проследяването. Преди хоспитализация 
близките на шизофренно болни са прекарали 5.7 ± 2.9 
ч./дн. в грижи, спрямо 3.9±3.0 ч./дн. за близките на 
афективно болни (p<.001). В Т2 времето неформални 
грижи намалява значимо и за двете групи: до 4.4±3.5 
ч./дн. за шизофрения (p=.004) и до 2.5±3.0 ч./дн. за 
афективни разстройства (p=.002), като е значимо 

по-високо за близките на пациенти с шизофрения 
(p=.005). Сравнението на тежестта на затрудненията 
по всички айтъми от BAS e представено графично на 
фигура 1. 

При хоспитализация (Т1) само в два айтъма 
на BAS показват значима разлика между шизофрения 
и афективни разстройства: нарушения на личните 
планове (p=.038) и притеснения какво ще се случи с 
пациента в бъдещето (p=.010), с по-високи стойности 
за близките на пациенти с шизофрения. В Т2 няма 
разлика в нито един айтъм между шизофрения и 
афективни разстойства, като айтъмите за субективно 
бреме остават с по-висока тежест от тези за обективно 
бреме. Разпределението на тежестта на нарушенията 
в отделните айтъми показва значително сходство: 
както при хоспитализация, така и извънболнично, и 
за двете групи пациенти най-високи стойности имат:

•	 притеснения какво ще се случи с 
пациента в бъдещето (№18)

•	 притеснения колко много се е 
променил от болестта (№16)

•	 вина на близкия, че не може да 
помогне повече (№12)
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Фигура 2. Оценка в Т1 и Т2 за отделните айтъми на BAS  

Вътрешна	консистентност,	валидност	и	
факторна	структура	на	BAS

Въпросникът BAS се прилага за първи 
път в България, като показва много вътрешна 
консистентност, оценена с α на Cronbach: α=0.886 
(N=19) при хоспитализация и α=0.922 (N=19) при 
проследяването една година по-късно. Валидността на 
скалата е оценена чрез анализ за връзката с визуалната 
аналогова скала и някои от характеристиките на 
пациентите и близките, за които има данни или се 
очаква да са  свързани с по-високо бреме на грижите. 

Близките в Т1 и Т2 са разделени на 3 равностойни 
групи по персентили, спрямо сбора по BAS при двете 
изследвания. Формирани са групи на ниско, средно и 
високо бреме, посочени в таблица 2.

 Валидността на скалата BAS се потвърждава 
от статистически значимата корелация с визуалната 
аналогова скала (R=.493, p<.001 в Т1 и  R=.659, p<.001 
в Т2). С повишаване на бремето като общ сбор по 
BAS се повишава и оценката по визуалната аналогова 
скала. Стойностите са представени на фигура 3.

Табл. 2. Разделяна на извадката в Т1 и Т2 на групи на ниско, средно и високо бреме 

Групи Стойност на BAS N % от извадката BAS 
(средно) SD

Разлика 
между 
групите

Т1

1. Ниско бреме <36 33 28 % 29,6 4,8
F=255.2, 
p<.0012. Средно бреме 36-48 42 36 % 41,0 3,9

3. Високо бреме >=48 42 36 % 56,4 6,4

Т2

1. Ниско бреме <28 34 33 % 22,7 2,5
F=166.407, 
p<.0012. Средно бреме 28-39 33 32 % 31,9 3,7

3. Високо бреме >=30 36 35 % 47,2 8,6
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Фигура 3. Бреме на грижите по BAS и VAS (0-10) в T1 и Т2 

BAS има значими корелации и с времето, прекарано в неформални грижи (ч./дн)., функционирането на 
пациентите в Т1, а в Т2 и със скалата CGI-S. Стойностите на коефициентите и нивото на значимост (* p<.05. ** 
p<.001) са представени в таблица 3. 

Табл.3. Корелации на BAS в Т1 и Т2

BAS (T1) BAS (T2)
R p R p

BAS (Т1) 1.000 .574** .000
VAS (Т1) .493** .000 .321** .001
VAS (Т2) .302** .003 .659** .000
Време грижи (Т1) .334** .000 .257** .010
Време грижи (Т2) .237* .017 .633** .000
PSP  (Т1) -.208* .025 -.209* .034
PSP (T2) -.129 .190 -.503** .000
CGI-S (T1) .102 .275 .208* .035
CGI-S (T2) .051 .602 .414** .000

Фигура 4. Разпределение на тежестта по отделните айтъми на BAS в групите с ниско, средно и високо бреме при хоспитализация и при 
проследяването
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Ако се проследи тежестта на нарушенията 
по отделните айтъми на BAS в трите групи (ниско, 
средно и високо бреме) при хоспитализация и 
изписване, отново се забелязва значително сходство 
в разпределението, като при проследяването има по-
ниски стойности (фигура 4). И в Т1, и в Т2, групата на 
„ниско бреме“ се наблюдават по-високи стойности за 
въпросите за субективно бреме; в групата на „средно 
бреме“ се повишава тежестта и на обективните, и 
на субективните въпроси, като субективното бреме 

остава с по-високи стойности, а при групата на 
„високо бреме“ има значително завишаване и на 
обективното бреме. 

Експлораторен факторен анализ (анализ на 
главните компоненти, варимакс ротация с кайзерова 
нормализация) установява наличието на пет-факторна 
структура при хоспитализация и четири-факторна 
структура при проследяването, която е представена в 
табл 4.

Табл. 4. Факторна структура на BAS при хоспитализация и една година по-късно

Айтъми от BAS
Фактори и факторни тегла
в Т1

Фактори и факторни тегла 
в Т2

1 2 3 4 5 1 2 3 4
1.Финансови затруднения .533     .475    
2. Отсъствие от работа/университет/училище .533     .616    
3. Нарушена концентрация .794     .691    
4. Нарушения в личните планове .682     .736    
5. Намалено време за почивка/отдих .791     .776    
6. Нарушаване на реда вкъщи .545      .566   
7. Намалено време с приятели .660     .826    
8. Пренебрегване на други членове на семейството .712     .555    
9. Семейни конфликти  .735     .877   
10. Конфликти с други хора  .756     .577   
11. Срам от поведението му/й  .578     .634   
14. Недоволство от прекалените му/ѝ изисквания  .688     .753   
12. Вина, че не може да помогнете повече   .606      .566
13. Вина, че може да сте причина за заболяването   .893      .831

17. Притеснение, че с поведението си може да влошите 
болестта   .854      .762

15. Безизходица от ролята на полагащ грижи    .513    .739  
16. Притеснение колко много се е променил/а от болестта    .739    .833  
18. Притеснения какво ще се случи с него/нея в бъдещето    .719    .709  
19. Стигма от психичната болест     .700   .687  
% от дисперсията 33.5 11.6 7.9 6.8 5.8 43.1 11.0 6.9 6.6
кумулативен % 33.5 45.1 53.0 59.9 65.6 43.1 54.1 61.0 67.6

Формираните фактори могат да се нарекат 
“Ограничения”, „Конфликти“, „Вина“, „Промяна“ и 
„Стигма“. В Т1, петте фактора обясняват общо 66 % 
от вариацията на данните. В Т2 основната разлика е 
присъединяването на айтъм №19 (стигма) към фактор 
4 от Т1 („Промяна“), обединяващ субективното 
бреме, свързано с промяната от психичната болест. 
Така извънболнично се формира четири-факторна 
структура, обясняваща общо 68% от вариацията на 
данните. С изключение на айтъм № 6 (нарушаване на 
реда вкъщи), който при проследяването се групира 
към фактор 2 („Конфликти“) от Т1, останалите айтъми 
се групират към същите фактори.
 

Предиктори	 за	 високо	 бреме	 на	
неформалните	грижи
 

С множествена стъпкова линейна регресия са 
изследвани предикторите за високо бреме на грижите, 
оценени при хоспитализация на пациентите (Т1) и 
една година по-късно (Т2). Изследвани бяха различни 
модели, включващи социо-демографкси данни за 
пациентите и близките и данни за времето и вида на 
неформалните грижи, при корекция за възраст, пол и 
диагноза на пациента. Само статистически значимите 
резултати са представени в таблица 5. 
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По време на хоспитализация, статистически 
значим модел (F=9.223, p<.001; R2= 0.548) установи 
следните значими предиктори за високо бреме на 
неформалните грижи (общ сбор по BAS в Т1): по-
млада възраст на оказващия грижи (β=-0.206, p=.043), 
съпруг/а или партньор/ка на пациента (β=0.373, 
p<.001), оказване на грижи ежедневно (β=0.192, 
p=0.027), по-редки социални контакти на оказващия 
грижи(β=-0.193, p=.017), усещане за застрашеност 
от пациента в хода на историята на боледуването 
(β=0.202, p=.014), наблюдения за обезпокоително и 
агресивно поведение (β=0.155, p<.048) и стигма от 
психичната болест (β=0.322, p<.001). Диагнозата, 
функционирането и възрастта на пациента нямат 
предикативна стойност за бремето на грижите при 
хоспитализация.

Една година след хоспитализация (Т2), 
статистически значим модел (F=25.123, p<.001, 
R2=.567) установи следните предиктори за високо 
бреме: диагноза шизофрения ((β=0.191, p=.011), по-
ниско функциониране на пациентите, оценено със 
скалата PSP (β=-0.491, p<.001), по-млада възраст на 
пациентите (β=-0.222, p=.003), стигма от психичната 
болест (β=0.400, p<.001), усещане за застрашеност 
от пациента в историята на боледуване (β=0.165, 
p<.023). Диагнозата на пациента като самостоятелен 
фактор не е значим предиктор за високо бреме, а само 
в комбинация с функциониране, стигма, застрашеност 
и възраст на пациентите.

Табл. 5. Множествена стъпкова логистична регресия за установяване на предикторите на високо бреме на неформалните грижи 
при хоспитализация и една година по-късно. Представена е само последната стъпка.

Предиктори за бреме на неформалните грижи (BAS) β t p

Т1 (при хоспитализация)

Зависима променлива: общ сбор на BAS в Т1

Възраст на оказващия грижи -.206 -2.054 .043

Връзка (съпруг/партньор на пациента) .373 3.911 .000

Честота на неформалните грижи (ежедневно) .192 2.251 .027

Социални контакти на оказващия грижи (<ежедневно) -.193 -2.421 .017

Стигма от психичната болест в Т1 (айтъм №19 от BAS≥3 .311 3.929 .000

Наблюдение за обезпокоително поведение .155 2.005 .048

Усещане за застрашеност  .202 2.495 .014

(Константа) 5.659 .000

Т2 (при проследяване след 1 година)

Зависима променлива: Общ сбор на BAS в Т2

Диагноза (Шизофрения) .191 2.588 .011

Функциониране на пациентите (PSP в Т2) -.492 -6.435 .000

Възраст на пациентите -.222 -3.077 .003

 Стигма от психичната болест в Т2 (айтъм №19 от BAS≥3) .400 5.626 .000

Усещане за застрашеност  .165 2.318 .023

(Константа) 11.942 .000

Дискусия

Резултатите от проучването потвърждават, 
че бремето на неформалните грижи е значително и 
многообразно. 8,15,16  Времето, прекарано в неформални 
грижи преди хоспитализация е еквивалентно на две-
трети от пълен работен ден за близки на пациенти 
с шизофрения и на половин работен ден на близки 
на афективно болни, подобно на други проучвания. 
5 Извънболнично, грижата за шизофренно болни 
отнема половина работен ден, а за афективно болни 

– ¼ работен ден. Емоционалната и финансовата 
подкрепа са водещите по дял тип грижи, голям е делът 
и на наблюдението за обезпокоително поведение и за 
прием на лекарства, или т.нар. „готовност за действие“ 
или „очакване на действие“, 5 което потвърждава 
описаната в други проучвания основна разлика 
при полагането на грижи за пациенти с психични и 
соматични заболявания. 7,18 По-голям дял от близките 
на пациенти с шизофрения са оказвали финансова 
подкрепа на пациентите, вкл. са имали грижа за 
настаняване, оказвали са помощ при самообргижване 
и са стимулирали пациента към социална активност, 
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което се обяснява с по-нисокото функциониране на 
пациентите с шизофрения. 

Въпреки някои различия във времето и 
типа полагани грижи, оценката със специализиран 
въпросник BAS потвърждава еквивалентно за двете 
диагностични групи бреме. 4,11,14 Както общияг сбор 
по BAS, така и оценката по отделните айтъми, не 
показват значими разлики, като единствено нарушения 
в личните планове и притеснения за бъдещето на 
пациента са с по-високи стойности за близки на 
пациенти с шизофрения при хоспитализация. По-
високият общ сбор по BAS корелира значимо с по-
висока оценка по визуалната аналогова скала, повече 
време, прекарано в грижи, по-ниско функциониране. 
Изследване на тежестта на нарушенията при групите 
с ниско, средно и високо бреме показва първо 
преобладаване на субективното бреме, което е водещи 
в групата на „ниско бреме“. С повишаване на бремето 
се повишават обективните и субективните нарушения, 
като субективните остават водещи, а в групата на 
високо бреме са високи както обективните, така и 
субективните нарушения. 

Историята за заплахи и наблюдението за 
настояще обезпокоително поведение са значими 
предиктори за високо бреме на неформалните грижи, 
сходно с други проучвания, 4,5,9, които предлагат 
въпросите да бъдат включени към the Burden 
Assessment Scale.13  За разлика от други проучвания, 
откриващи връзка между женски пол на оказващия 

грижи и високо бреме,  4,32  в нашето проучване не 
се откри подобна връзка, но възрастта, връзката 
с пациента и социалнияг живот на оказващите 
грижи бяха знаичми предиктори за бреме: по-млади 
обгрижващи, съпрузи или партньори на пациентите и 
по-редки социални контакти са предиктори за високо 
бреме преди хоспитализация. 3

С експлораторен факторен анализ се 
откри пет-факторна структура на бремето при 
хоспитализация, подобно  на оригинално описаните 
от Reinhard и др.13,16 фактори, докато извънболнично 
беше открита четири-факторна структура, за разлика 
от описаната три-факторна структура в Швеция. 9 
Обособяването на стигмата от психичната болест 
като отделен фактор  при хоспитализация може да 
се интерпретира като стигматизация от психичната 
болест и психиатричното болнично лечение, като 
стигмата от психичната болест както болнично, така 
и извънболнично, е значим предиктор за бреме на 
грижите.17

Ограничения на проучването са набиране на 
извадката само от университетска клиника, както и 
генерализирането на пациентите в две диагностични 
групи, без разделяне спрямо различните синдроми. 
Въпреки това, проучването демонстрира сходството в 
обективните и субективни последици от оказването на 
грижи за пациенти с психични заболявания, както и 
значимото бреме преди хоспитализация. 

Книгопис

1. Национална стратегия за дългосрочни грижи. София: 
Министерство на труда и социалната политика; 2014.

2. Толев Т. Бреме за психиатричната медицинска сестра 
– самооценъчна методика. Българско списание за 
психиатрия. 2017; 2(3):221-232. 

3. Flyckt L, Fatouros-Bergman H. Burden of Informal Care 
Giving to Patients with Schizophrenia – It’s Magnitude and 
Determinants. Eur Psychiatry. 2015; 30:270. 

4. Flyckt L, Fatouros-Bergman H, Koernig T. Determinants of 
subjective and objective burden of informal caregiving of 
patients with psychotic disorders. Int J Soc Psychiatry. 2015; 
61(7):684-692. 

5. Flyckt L, Löthman A, Jörgensen L, Rylander A, Koernig T. 
Burden of informal care giving to patients with psychoses: a 
descriptive and methodological study. Int J Soc Psychiatry. 
2013;59(2):137-146. 

6. Ganev K, Onchev G, Ivanov P. RAPyD: Sofia, Bulgaria. In: 
Hopper K, Harrison G, Janca A, Sartorius N, eds. Recovery 
from  chizophrenia : An International Perspective. Oxford: 
Oxford University Press; 2007:227-239.

7. Gupta S, Isherwood G, Jones K, Van Impe K. Assessing 
health status in informal schizophrenia caregivers compared 
with health status in non-caregivers and caregivers of other 
conditions. BMC Psychiatry. 2015; 15(1):162. 

8. Hoenig J, Hamilton MW. The Schizophrenic Patient in the 
Community and His Effect On the Household. Int J Soc 
Psychiatry. 1966; 12(3):165-176. 

9. Ivarsson A-B, Sidenvall B, Carlsson M. The factor structure 
of the Burden Assessment Scale and the perceived burden 
of caregivers for individuals with severe mental disorders. 
Scand J Caring Sci. 2004; 18(4):396-401. 

10. von Kardorff E, Soltaninejad A, Kamali M, Eslami 
Shahrbabaki M. Family caregiver burden in mental 
illnesses: The case of affective disorders and schizophrenia 
– a qualitative exploratory study. Nord J Psychiatry. 
2016;70(4):248-254. 

11. von Kardorff E, Soltaninejad A, Kamali M, Eslami 
Shahrbabaki M. Family caregiver burden in mental 
illnesses: The case of affective disorders and schizophrenia 
– a qualitative exploratory study. Nord J Psychiatry. 2016; 
70(4):248-254. 

12. Lauber C, Eichenberger A, Luginbühl P, Keller C, Rössler 
W. Determinants of burden in caregivers of patients 
with exacerbating schizophrenia. Eur Psychiatry. 2003; 
18(6):285-289. 

13. Matías-Carrelo LE, Chávez LM, Negrón G, Canino G, 
Aguilar-Gaxiola S, Matías-Carrelo LE. The Spanish 
Translation and Cultural Adaptation of Five Mental Health 
Outcome Measures. Cult Med Psychiatry. 2003; 27(3):291-
313. 



Българско списание за психиатрия. 2018;3(3).

217

14. Ogilvie AD, Morant N, Goodwin GM. The burden on 
informal caregivers of people with bipolar disorder. Bipolar 
Disord. 2005; 7(s1):25-32. 

15. Pai S, Kapur RL. The burden on the family of a psychiatric 
patient: development of an interview schedule. Br J 
Psychiatry. 1981; 138:332-335. 

16. Reinhard SC, Gubman GD, Horwitz A V., Minsky S. Burden 
assessment scale for families of the seriously mentally ill. 
Eval Program Plann. 1994; 17(3):261-269. 

17. Sartorius N. Stigma and mental health. Lancet (London, 
England). 2007; 370(9590):810-811. 

18. Weimand BM, Hedelin B, Sällström C, Hall-Lord M-L. 
Burden and Health in Relatives of Persons with Severe 
Mental Illness: A Norwegian Cross- Sectional Study. Issues 
Ment Health Nurs. 2010; 31(12):804-815. 

19. Whiteford HA, Degenhardt L, Rehm J, et al. Global burden 
of disease attributable to mental and substance use disorders: 
findings from the Global Burden of Disease Study 2010. 
Lancet. 2013; 382(9904):1575-1586. 

За	контакт:	

Десислава Игнатова, 
d.a.ignatova@gmail.com



218

Дуалистичните	класификационни	системи	и	контекстуалната	
несигурност	на	психиатричната	диагноза:	неврастения	–
синдром	на	хронична	умора

Иво Нацов, Стефан Стефанов, Калоян Нацов

Статията проследява развитието, противоречията и настоящото състояние на знанието относно 
понятието неврастения. Проследява се развитието на Диагнозата „неврастения“  заменена с диагнозата 
„синдром на хронична умора“.Прави се съпоставка между клиничните критерии за двете разстройства и 
връзката им с клиничната картина на соматизиращите пациенти с множествени, медицински необясними 
телесни симптоми. Фокусира върху новите диагностични алгоритми в МКБ-11-„синдром на телесен дистрес“. 
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ВЪВЕДЕНИЕ

В последните 30 години сме свидетели на 
глобална и дълбока трансформация на обществото 
и науката. Валидността и надеждността на 
психиатричната диагноза и до днес остава несигурна. 
В своята работа “United in diversity: Are there convergent 
models of psychiatric validity?“ Drozdstoj Stoyanov and 
Massimiliano Aragona смятат, че ...“ резултатите от 
рейтинговите скали и стандартизирани интервюта 
представляват деконтекстуализирани фрагменти, 
извадени от наратива на пациента, които едва ли 
могат да корелират с невронаучните изследвания, 
провеждани в различни времена и с различен набор 
от знания. Те предлагат ...“тази обяснителна празнина 
да се запълни чрез програма за интердисциплинарно 
валидиране...“ 8  

Подобна теза защищават и K. Kendler и 
P.Zachar в своята работа „The incredible insecurity 

of psychiatric nosology“...“ Преодоляването на тази 
несигурност може да се постигне посредством 
използването на по-широки, от по-висок порядък 
диагностични класове, които са по-малко раними 
както от промените в диагностичните схеми, така и от 
зависимата от контекста проява на разстройствата...“ 7

ПОСТАНОВКА	НА	ПРОБЛЕМА

В  историята  на европейската  медицинска  
традиция може ясно да се долови въздействието 
на един основополагащ евристичен принцип: 
предпоставеното от Платон и затвърдено от Рене 
Декарт разделяне на единната човешка същност 
на душа и тяло. Декартовото “cogito, ergo sum” 
ражда епистемологичния биологично-психологичен 
дуализъм в медицината. Той се превръща в 
концептуална рамка, която днес е вече обект на остри 
критики, но продължава да оказва влияние върху 
съвременното клинично мислене и поведение.3  
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Соматичната медицина пренебрегва до 
голяма степен психологичните аспекти на болестта. 
Медицинското обучение и практика фокусират 
вниманието най-вече върху органите, а не върху по–
високите нива на невро–ендокринно–имунологична 
интеграция и върху афективните влияния, които 
оперират на тези нива. Отсъствието на органна 
патология се възприема от съвременния лекар като 
недоразумение, недовършеност на диагностичния 
процес. Обратното е също вярно: психологичните 
теории не обръщат внимание на телесните симптоми, 
или когато го правят (както е при психоанализата), 
търсят недоказуеми причинно-следствени връзки чрез 
концепции като “либидинозна енергия” и “катексис” 
(вж. напр. Freud, 1962). 

Трансформирането на потиснатите емоции 
и психологични конфликти в телесни симптоми 
е широко разпространен феномен, предизвикващ 
субективно страдание, проблеми в личностовото 
функциониране и сериозни здравно-икономически 
разходи. Медицинската дуалистична онтология 
обозначава този феномен с термина „соматизация“.

Всяка медицинска специалност разполага 
със собствени описания на това трансформиране, 
като например “функционални разстройства” ( 
фибромиалгия, синдром на дразнимо черво, синдром 
на хронична умора, атипична гръдна болка и др.) и 
лекарите рядко използват термина “соматизационно 
или соматоформно разстройство”. Изследвания от 
последните години обаче показват, че тези категории 
имат помежду си повече общи черти, отколкото 
различия .

Съществува група експерти, които предлагат 
в бъдещите класификационни системи да се приемат 
опиращи се върху емпирични доказателства промени 
в терминологията, за да изпъкнат по-ясно ролите 
и взаимните зависимости между биологичните, 
социалните и психологичните механизми на 
възникване и поддържане на „трансформирането 
на психологични конфликти и емоции в телесни 
симптоми“.

Такава е концепцията „Синдром на телесен 
дистрес“, която е емпирично извлечена, статистически 
обоснована и предложена като алтернатива на 
настоящата нозология, включваща в едно цяло 
соматоформните разстройства и функционалните 
соматични синдроми като фибромиалгия,  синдром 
на възбудимото черво, синдром на хронична умора 
и други. Централната характеристика на този 
синдром са различни физикални симптоми на телесен 

дистрес, които могат да бъдат разпределени в три 
групи: кардиопулмонални; гастроинтестинални и 
мускулоскелетни. Независимо че симптомите могат 
да бъдат разпределени в три групи, тези клъстъри не 
разделят на  групи самите пациенти, тъй като някои от 
тях преживяват и неспецифични симптоми като умора, 
главоболие, световъртеж, нарушение в концентрация 
на вниманието, които се свързват с всички симптомни 
групи. Диагнозата се основава изключително върху 
броя на симптомите, който е важен предиктор на 
функционалната увреда при тези пациенти. 

КРАТКА	ИСТОРИЧЕСКА	СПРАВКА

В контекста на тази концепция е нашето 
разбиране, че симптомокомплексът от продължителна, 
прекомерна умора без доказана телесна причина, 
съпровождана от разстройства в концентрацията 
на вниманието и паметта, както и от болки в гърба, 
и рамената, може да се приеме че е Синдром на 
хронична умора, тясно свързан с Неврастенията. 
Последната е по-стара диагноза, въведена от G. 
Beard през 1869 година, който е смятал, че нервната 
система разполага с ограничен запас от енергия, 
невъзстановим, ако се изчерпи под влияние на 
повишени изисквания. Според автора на този термин 
по този начин настъпва „дефосфоризация“ и нервно 
изтощение, но в този процес имат участие и социални 
фактори на заболяването – като ускорените темпове 
на живот и бързото навлизане на нови технологии 
в ежедневието. По същество тя е схващана като 
неврологично заболяване и става много популярна 
в САЩ и Англия, тъй като се оказва чудесен 
диагностичен инструмент, който едновременно 
доказва трудолюбието на пациента от една страна и 
от друга – дава му извинение, че вече не може да да 
работи толкова много. 

Първата публикация върху Неврастенията 
в България е през 1896 година на Ст. Данаджиев 1, 
който е приемал, че решаващи за възникването й са 
социалните фактори: разпадането на патриархалния 
стил на живот след Освобождението и новите 
изисквания и стресори върху личността, налагани 
от бързо развиващия се капитализъм – ситуация, 
наподобяваща в много голяма степен така наречения 
Преход в българското общество след 1989 година. 
Интерес представляват и вижданията на К. Киров 
относно връзката между неврастения и депресия.2 

Диагнозата Неврастения съществува под 
код F48.0 в използваната и днес 10-та ревизия на 
Международната класификация на болестите. 5 
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•	 Да	бъде	поставена	със	сигурност	тази	диагноза,	трябва	да	бъдат	налице	следните	условия:

	Трайни и предизвикващи дистрес оплаквания от нарастваща уморяемост след психично 
напрежение, или трайни и предизвикващи дистрес оплаквания от телесна слабост и изтощяемост 
след минимално усилие.

	Поне два от следните симптома:
•	 усещане за мускулна болка,
•	 замаяност,
•	 главоболие от напражение,
•	 нарушен сън,
•	 неспособност за релаксация / отпочиване,
•	 раздразнителност.

	Продължителност най-малко 3 месеца.
	Диагнозата трябва да се поставя, когато страданието води до отчетливо намаляване на 

професионалната, социалната или личната активност.

Именно поради лъжливите внушения, които 
прави диагнозата „Миалгичен енцефаломиелит“, 
тя бива заменена  през 1988 година с диагнозата 
„Синдром на хронична умора“ от Центъра по 
контрол на болестите в САЩ под ръководството 
на група инфекционисти, чиято цел изглежда е 
била непременно да докажат соматична причина за 
заболяването. Психичните заболявания са поставени 
като изключващ критерий за диагнозата.

През деветдесетте година на миналия век 
критериите за поставяне на диагнозата се разширяват, 
тя започва да се поставя по-често в САЩ посредством: 

 

През 1956 година в научната литература 
се появява информация за „нова неврологична 
болест“, която се обозначава с термина „Миалгичен 
енцефаломиелит“, но предполагаемото възпаление 
на нервната тъкан никога не се доказва. Независимо 
от това, в 10-тата ревизия на Международната 
класификация на болестите под код G93.3 
съществува диагноза „доброкачествен миалгичен 
енцефаломиелит“. Наличието на две почти 
припокриващи се диагнози в МКБ-10, едната в 
частта Психични и поведенчески разстройства, а 
другата в частта Неврологични болести още един път 
подчертава противоречивия дуалистичен характер на 
днешното медицинско познание.

•	 Диагностични	критерии	на		Fukuda	et	al.	от	1994 4:

Тежко изтощение продължаващо или повтарящо се в рамките на 6 месеца.

	Четири или повече от следните симптоми възникващи съвместно в рамките на 6 месеца или по-
дълго:

•	 разстройства в паметта или концентрацията,
•	 болки в гърлото,
•	 чувствителни цервикални или аксиларни / мишншчни лимфни възли,
•	 мускулни болки,
•	 болки в ставите,
•	 нововъзникнало главоболие,
•	 липса на чувство на отпочиналост след сън,
•	 влошаване на състоянието след усилие.

В немскоговорящите страни диагнозата 
Синдром на хронична умора замени диагнозата 
Неврастения, като последната почти не се използва. 

Както беше вече отбелязано, клиничната 
картина на патологичната умора се припокрива с 
тази на множество други разстройства. Ще повторим, 
че именно поради тази причина, както и поради 

общите патогенетични механизми на възникване, 
тя се включва в бъдещата нозография на Синдром 
на телесен дистрес, заедно със соматоформните и 
останалите функционални разстройства.

За да бъде историческата справка 
изчерпателна и представата за припокриване на 
симптоматиката още по-пълна, тук ще представим: 
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•	 Диагностични	Канадски	критерии	от	2007	година	9:

	Влошаване след усилие / натоварване:
•	 нововъзникнало, необяснено по друг начин, продължаващо или повтарящо се изтощение 

с изявена редукция на активността,
•	 изтощение, засилване на болката или чувството, че си болен след усилие/натоварване, 

удължена фаза на възстановяване >24 часа,
•	 възможно влошаване на симптомите след напражение/стрес.

	Разстройства на съня:
•	 непълноценен сън или промяна в обичайния модел.

	Болки:
•	 артралгии / миалгии без доказателства за възпалителна генеза или силно 

нововъзникващо главоболие.
	Неврологични / когнитивни симптоми (< 2 критерия):

•	 засягане на способността за концентрация и краткотрайната памет,
•	 трудности при намиране на думи – включително и периодично срещащи се нарушения 

при четене,
•	 свръхчувствителност към светлина и шум,
•	 разстройства на сензориума и възприятията,
•	 дезориентираност или обърканост,
•	 атаксия.

	 Вегетативни / невроендокринни / имунологични прояви 
(> 1 симптом в > 2 от категориите А-В):

А.Вегетативни:
•	 ортостатична лабилност или свързано с положението на тялото ускоряване на 

сърдечната дейност,
•	 световъртеж  и / или замаяност, екстремна бледост,
•	 чревни или пикочни разстройства със или без синдром на раздразненото черво или 

дисфункция на пикочния мехур,
•	 сърцебиене / разстройства на сърдечния ритъм,
•	 разстройства на дишането.

       
              Б. Невроендокринни:

•	 термостатична лабилност,
•	 непоносимост към горещина / студ,
•	 загуба на апетит или абнормен апетит, промени в теглото,
•	 хипогликемия,
•	 емоционална лабилност, намалена толерантност към стрес, удължена почивка.

В. Имунологични:
•	 чувствителни лимфни възли,
•	 повтаряща се болка в гърлото,
•	 грипоподобни симптоми и / или усещане , че си болен,
•	 нови алергии,
•	 свръхчувствителност към медикаменти и / или химикали.

	Продължителност > 6 месеца.

Всички 6 критерии трябва да са изпълнени.

И в края, за да бъде представата за 
припокриването на симптоматиката между 
„функционалното разстройство“ синдром на 

хронична умора и „невротичното, свързано със 
стрес“ соматизационно разстройство още по-пълна, 
представяме и 3: 
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•	 Списък	от	33	симптома,	които	характеризират	соматизационното	разстройство:

	Болкови симптоми:
1. главоболие и лицева болка,
2. абдоминална болка,
3. болка в гърба,
4. болка в ставите,
5. болка в крайниците,
6. болка в гърдите,
7. болка в ректума,
8. болезнена менструация,
9. болка при полово сношение,
10. болка при уриниране.

	Гастроинтестинални симптоми:
11. гадене,
12. тежест,
13. парене (извън бременност),
14. повръщане,
15. непоносимост към различни храни.

	Сексуални симптоми:
         16. сексуално безразличие,
         17. ерекционни и еякулационни смущения,
         18. нередовна менструация,
         19. много обилни менструални кръвотечения,
         20. парене по време на бременност.
	Псевдоневрологични симптоми:
         21. разстройства на координацията и равновесието,
         22. парализи или мускулна слабост,
         23. трудности при преглъщане или усещане за топка в гърлото,
         24. афония,
         25. изпускане на урина,
         26. халюцинации,
         27. загуба на усета за болка и допир,
         28. двойно виждане,
         29. слепота,
         30. загуба на слух,
         31. крампи,
         32. загуба на памет,
         33. загуба на съзнание (извън колапс).

За диагнозата “соматизационно разстройство” 
(F45.0 по МКБ-10) е необходимо да бъдат изпълнени и 
следните условия:

•	 да е налице анамнеза за множествени 
телесни оплаквания, започнали преди 30-та 
годишнина, траещи години наред и довели 
до търсене на лечение или до засягане на 
важни области на функциониране;

•	 да са налице в един и същ момент най-
малко четири болкови симптома, два 
гастроинтестинални, един сексуален и един 

псевдоневрологичен симптом от по-горе 
представения списък.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Както подчертахме по-горе в този текст, 
съвременната концептуализация на двата вида 
разстройства (функционални и соматоформни) ги 
включва в рубриката „синдром на телесен дистрес“ 

6. Старото наименование на „соматизационно 
разстройство“ е „хистерия“. 
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Спектърът на разстройствата, свързани със стрес може да се представи нагледно така:
                                                               

Неврастения и Синдром на хронична умора 
се включват днес в лошо дефинираната група на 
функционалните разстройства,в която попадат 
също така фибромиалгия, синдром на възудимото 
черво, хроничното главоболие, някои форми на 
депресия, бърн-аут синдром, телесно обусловените 

оплаквания причинени от средови въздействия. 
Дълго продължаващият стрес, развитието на 
свръхчувствителност към външни дразнители и 
други психични фактори се приемат за причини на 
тези разстройства. Те принадлежат към спектъра на 
„Свързани със стрес и соматоформни разстройства“.
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Оценка	на	самотата	при	депресия	в	късна	възраст	–	
социо-демографски	и	клинични	характеристики

Весела Стоянова, Жаклин Нацкова, Росица Владимирова, Стефан Кръстев, Вася Вутова, Младен Пенчев, 
Стела Димитрова, Вихра Миланова, Генчо Генчев

Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска” София

Цел на настоящото проучване е определяне тежестта на усещането за самота при пациенти на 
възраст ≥65 год. с депресия в рамките на афективно разстройство (униполарно и биполарно) и каква е връзката 
на самотата с други значими клинични показатели при депресия, обективизирани психометрично.

Материал и методи: Дизайнът е натуралистичен, срезов; включени са всички пациенти  ≥ 65год. 
възраст, потърсили стационарна помощ в клиниката по психиатрия наУМБАЛ „Александровска” за период 
от 1 1/2 година (01.11.2015-30.04.2017 год.) и отговарят на диагностичните критерии за депресия по МКБ-10 в 
рамките на униполарно разстройство, биполарно разстройство и единичен депресивен епизод.

Резултати: За изследвания период от време през клиниката преминаха 1356 пациенти, като 161 (11,9 
%) са на възраст над 65 години. Диагноза афективно разстройство бе поставена на 113 (70.2 %) пациенти. На 
включващите критерии отговориха 110, а в проучването участие взеха 108 пациенти (2 отказаха да участват). 
Резултатите от скалата за оценка на самотата (UCLA-LS) не корелираха с възрастта, продължителността 
на боледуване и броя на соматичните заболявания, но корелираха право пропорционално и значимо с тежестта 
на депресията и когнитивните нарушения при депресия. Нямаше значими междуполови и образователни 
различия по скалата UCLA-LS. Установи се значима зависимост между показателя UCLA-LS и семеен статус. 
Средната стойност на скалата UCLA-LS бе значимо по-висока при пациентите без обективна подкрепа, докато 
суицидната нагласа не оказа влияние върху стойностите на тази скала.

Заключение: Депресията в късна възраст е сериозен както биологичен, така и социален проблем. 
Самотата се намесва патопластично в клиничната картина на депресията при хора на възраст ≥65 год. 
Липсата на обективна подкрепа е с лоша прогноза.

Българско списание за психиатрия. 2018: 3(3):224-232. 
Ключови думи: депресия, късна възраст, самота, подкрепа

Assessment	of	lonelinessin	late	life	depression	–	
socio-demographic	and	clinical	characteristics
Vesela Stoyanova, Jacklin Natskova, Rossica Vladimirova, Stefan Krustev, Vasya Vutova, Mladen Penchev, 
Stela Dimitrova, Vihra Milanova, Gencho Genchev
Department of Psychiatry, “Aleksandrovska” Hospital – Sofia

The aim of the current study is to determine the severity of  feeling of loneliness in patients of the age ≥ 65 years 
with unipolar or bipolar depression and the relationship between loneliness and other significant clinical features in 
depression.

Materials and methods: This study has naturalistic, cross-sectional design. All patients of the age ≥65 years old, 
who were hospitalized in the clinic of Psychiatry, Alexandrovska University Hospital, Sofia for a period of a year and a 
half (01.11.2015 - 30.04.2017) and who met the diagnostic criteria of ICD-10 for depression, within a unipolar, bipolar 
disorder and single depressive episode were summarized.

Results: During this period 1356 patients have passed the clinic and 161 (11.9%) of them were at least at the age 
of 65 years. 113 of them (70.2%) were diagnosed with affective disorders. 110 of them responded to the inclusion criteria 
and 108 participated in the study (2 refused inclusion). The results of the scale for assessment of loneliness (UCLA_LS) 
do not correlate with age, duration of illness and number of somatic illnesses, but do correlate in a straightforward 
and significant way with the severity of depression and cognitive impairment in depression. There are no significant 
differences for gender and educational on the UCLA-LS scale. There is a statistically significant relationship between 
UCLA-LS and family status. The mean value of the UCLA-LS scale is significantly higher in patients without objective 
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support, whereas suicidal attitude has no effect on the values of this scale.
Conclusion: Late life depression is a serious biological and social problem. Loneliness has an impact on the 

clinic of depression in people of the age ≥65 years. The lack of objective support is with bad prognosis.

Bulgarian Journal of Psychiatry.Vol.3 (3):224-232.
Keywords: depression, late life depression, loneliness, support

Увод

Депресията е важен проблем за общественото 
здраве сред по-възрастните хора и има особености 
при протичането в по-късна възраст.Тя е сериозно 
заболяване, което засяга мислите, чувствата и 
способността за функциониране в ежедневието. Дълго 
време на нея се е гледало като част от естествения 
ход на стареенето. Много проучвания са доказали, че 
няма такава връзка и че възрастните хора могат дори 
много по-добре да се справят с чувството на депресия, 
отколкото младите (Kennedy 21, Penninx et al. 27). 
Настъпването на депресия за първи път в късна възраст 
се дължи на различни и вероятно комплексни фактори, 
свързани със соматични и социални проблеми. Данни 
сочат, че физически здравите възрастни хора са под 
много по-малък риск за развитие на депресия (Singh 
et al. 31) в сравнение с по-младите.

Самотата е друг важен фактор, който може 
да се отнесе към стареенето и депресията. Самотата 
се описва като болезнено чувство, което се появява 
когато има несъответствие между броя и качеството 
на социалните връзки, които имаме и тези, които 
бихме искали да имаме. (Hauge et al.16, Victor et al. 36). 
Самотата е призната като емоционално състояние, 
която включва както физически, така и психологически 
промени – като недоимъчност в храненето, депресия, 
самоубийство. Тя обхваща социална и емоционална 
изолация, като при възрастните хора допринася за 
преждевременно настъпване на неблагоприятно 
здравно състояние. Близначни изследвания показват, 
че самотата при около 50 % от изследваните индивиди 
е наследствена и при около 50 % от тях се влияе от 
фактори на средата (Boomsma et al.4). Това обяснява, 
защо някои хора са щастливи да са сами, а други 
не. Въпреки това фактът, че самотата не е 100% 
наследствена означава, че може да бъде засегната от 
промени в околната среда. 

Смята се, че тя е адаптивен индикатор 
(механизъм на самозащита), като болката и 
глада, който сигнализира, че нещо не е наред и 
принуждава лицето, което я изпитва да коригира 
проблема (Cacioppo et al.7). 

Когато обаче самотата стане „хронична“, 
уврежда здравето и благополучието. Самотата 
повишава артериалното налягане и увеличава 
риска от сърдечно-съдови заболявания, повишава 
кортизола и нивото на стрес, което от своя страна 
отслабва имунната система, нарушава качеството на 
съня, води до негативни ефекти върху метаболизма, 

невроналната и хормоналната регулация и повишава 
чувството на депресия и тревожност (Steptoe et al.32, 
Wulsin et al.38). Самотата е правопропорционално 
свързана с депресията, както и с повишена болестност 
и смъртност. Проучване на Max et al.25 

разкрива, че 
наличието на самота допринася силно за ефекта на 
депресията върху нарастващата смъртност. По този 
начин, при възрастните депресията се свързва със 
смъртността само когато са налице чувства на самота. 
Депресията е проблем, който често придружава 
самотата. В много случаи депресивните симптоми, 
като оттегляне, тревожност, липса на мотивация и 
тъга, имитират и маскират симптомите на самота 
(Singh et al.31).

Поради голямата социална значимост на 
депресията и самотата при възрастни хора е важно 
да се изследва нейната роля при депресивно болни 
и да се установи дали социодемографски фактори, 
както и наличието на социална подкрепа, оказват 
влияние върху степента на самотата или тежестта 
на депресията и нейните клинични характеристики. 
Очевидно самотата, като психосоциален фактор е 
рискова за развитието на депресия, особено в по-
късна възраст, но също така тя може да е част от 
клиничната картина и резултат от по-интензивно и 
продължително боледуване.

Цел

Целта на настоящото проучване е да 
определи тежестта на самота при възрастни пациенти 
с депресия в рамките на афективно разстройство 
(уни- и биполарно протичащо), да се установи 
повече биологично или повече психосоциално е 
детерминирана, и каква е връзката и с други значими 
клинични показатели при депресия, обективизирани 
психометрично.

Материали	и	методи

Проучването има натуралистичен, срезов 
дизайн, като пациентите са набирани последователно 
от всички постъпили възрастни хора в клиниката за 
период от година и половина (01.11.2015-30.04.2017 
год.). Включени са всички пациенти  ≥ 65 год. възраст, 
които са потърсили стационарна помощ в клиниката 
по психиатрия на УМБАЛ „Александровска” и които 
отговарят на диагностичните критерии за депресия по 
МКБ-10, в рамките на уни-, биполярно разстройство 
и единичен депресивен епизод. 

Диагнозата е поставена чрез полуструк-
турирано интервю MINI (Sheehan et al. 30) от поне 
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двама психиатри.

Пациентите се оценяват: анамнестично 
(фамилна обремененост; клиничен ход, наличие 
на соматична коморбидност, удостоверена чрез 

медицинска документация), демографски (пол, 
възраст). Оценяват се психосоциални фактори (семеен 
статус, образование), прави се клинична оценка 
насъстоянието, като се прилагат следните скали 

Mini Mental State Examination (MMSE) (Kurlowicz et al.23), 

Hamilton Depression Scale – 24 items (HDRS24) (Hamilton 15), 

The Clinical Global Impressions Scale – severity (CGIs) (Busner et al.6), 

The Perceived Deficits Questionnaire – depression 5 items (PDQ‐5D) (Lam et al.24), 

Geriatric Depression Scale (GDS) (Greenberg 14), 

GDS суицидна субскала - GDS-suic (3,7,11,12,14 айтеми от GDS за оценка на суицидна 
нагласа), 

HDRS суциден айтем HDRS-suic (айтем 3 от HDRS за оценка на суицидна нагласа), 

HDRS соматични айтеми – HDRS-som (11 и 13 айтеми за оценка на соматични прояви на 
депресия),

HDRS когнитивни айтеми – HDRS-cog (22, 23 и 24 айтеми за когнитивни нарушения при 
депресия), 

UCLA‐LS (University of California, Los Angeles) Loneliness Scale (Russell et al. 28) 

Отчита се и наличието на соматични заболявания.

Изключващи	 критерии: всички останали 
диагностични категории, различни от депресивен 
епизод в рамките на афективно разстройство към 
момента на изследването и / или в минал период; 
наличие на сериозно соматично и / или неврологично 
заболяване, което е определящо клиничната картина на 
депресия към момента на изследването (независимо от 
предходната анамнеза); клинични данни за деменция 
и / или друга диагностичните категории от F0.

Диагностичната и психометрична оценка 
се провежда в първите 3 дни след постъпването 
в клиниката, като всички пациенти подписват 
информирано съгласие за участие в проучването. 
Тези, които не са съгласни, не се включват в 
клиничното изследване. Участието или неучастието 
в това проучване няма отношение към избора 
на терапевтична стратегия, която се определя от 
лекуващия психиатър в клиниката.

Статистически	методи

Данните са въведени и обработени със 
статистическия пакет IBM SPSS Statistics 25.0. За 
ниво на значимост, при което се отхвърля нулевата 
хипотеза бе прието p<0.05. Бяха приложени следните 
методи: дескриптивен анализ, вариационен анализ, 
алтернативен анализ, точен тест на Фишер и тест 
χ2, непараметричен тест на Колмогоров-Смирнов и 
Шапиро-Уилк, еднофакторен дисперсионен анализ 

ANOVA, t-тест на Стюдънт за две независими извадки, 
непараметричен тест на Крускал-Уолис за няколко 
независими извадки, непараметричентестнаМан-
Уитни за две независими извадки, корелационен 
анализ.

Резултати

За изследвания период от време през 
клиниката преминаха 1356 пациенти, като 161 (11,9%) 
от тях бяха на възраст 65 г. и повече. От контингента 
пациенти над 65 год. диагноза афективно разстройство 
бе поставена на 113 (70.2%) пациенти – 20 пациенти 
с биполярна депресия; 3 пациенти със смесено 
състояние; 21 с депресия с късно начало (първи 
депресивен епизоди / пореден депресивен епизод) и 
69 пациента с рекурентна депресия (с начало преди 
65 год). Пациенти с клинично изразена мания не бяха 
наблюдавани.

На включващите критерии отговориха 110, а 
в проучването участие взеха 108 пациенти (2 отказаха 
да участват). Оформиха се 3 групи: пациенти с първи 
депресивен епизод след 65 години, т.е. депресия 
с късно начало (ДКН), n=21 (19.5%); пациенти с 
пореден депресивен епизод в рамките на РДР (ПД) 
n=67 (62%) и пациенти с пореден депресивен епизод в 
рамките на БАР (БД) n=20 (18.5%). Разпределението 
по пол и възраст е представено натабл.1
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Таблица 1: Разпределение по демографски показатели в трите диагностични групи

Група

Показател

ДКН (n=21) ПД (n=67) БД (n=20)
Р

n % n % n %

Пол

 Мъже 7 33,3 10 14,9 5 25,0 n.s

 Жени 14 66,7 57 85,1 15 75,0 n.s

 SD SD SD

Възраст (години) 72,38 5,04 71,27 5,36 70,05 4,71 n.s

Брой епизоди 1,52 0,39 5,12 3,84 5,70 2,60 0,134*

Възраст при поставяне 
на диагнозата (години) 70,10 4,08 44,97 12,48 42,55 15,91 0,555*

Продължителност на 
заболяването (години) 3,82 2,21 26,30 14,60 27,50 16,21 0,820*

* сравняват се само групите с ПД иБАР

Всички включени в проучването пациенти 
са клинично изследвани с определен набор от скали, 
като представените тук резултати са част от по-голямо 
проучване, целящо да прецизира на клинично ниво 
депресията в късна възраст – MMSE, HDRS24, CGIs, 

PDQ-5D, GDS, GDS-suic, HDRS-suic, HDRS-cog, 
UCLA-LS и наличието на соматични заболявания.  

Резултатите по диагностични групи са 
представени в табл.2

Таблица 2: Сравнителен анализ на пациентите от трите диагностични групи по изследваните 
количествени показатели

Група

Показател

1. ДКН (n=21) 2. ПДЕ (n=67) 3. БД (n=20) Р
SD SD SD 1‐2 1‐3 2‐3

HDRS 27,19 7,44 28,12 10,32 31,90 9,89 1,000 0,376 0,394

MMSE 26,95 2,67 26,69 2,79 26,40 2,80 0,715 0,101 0,636

GDS 15 9,95 2,69 10,84 2,58 10,90 3,04 0,200 0,268 0,784

GDS-suic 2,67 1,56 3,06 1,42 3,40 1,54 0,315 0,123 0,307

UCLA-LS 23,24 17,28 20,72 16,16 24,35 14,99 0,460 0,734 0,306

PDQ-5D 7,48 4,87 7,48 4,54 10,45 4,01 0,735 0,014 0,010

HDRS-suic 1,00 1,73 0,82 1,17 1,05 1,32 0,687 0,448 0,470

HDRS-cog 4,48 2,69 5,04 3,29 6,15 3,63 0,516 0,142 0,219

CGIs 4,81 1,29 4,81 1,26 5,45 1,28 0,868 0,101 0,041

Брой 
коморбидност 2,14 1,31 2,46 1,93 1,60 1,27 0,693 0,191 0,085

Самотата се оценява с UCLA – Loneliness 
Scale (University of California, Los Angeles – loneliness 
scale). Това е 20 точкова скала, предназначена да 
измерва субективното чувство на самота, както и 
чувство на социална изолация. Участниците оценяват 
всяко твърдение с„Ч“ („Често се чувствам по този 
начин“), „П“ („Понякогасе чувствам по този начин“), 

„Р“ („Рядко се чувствам по този начин“) или „Н“ 
(„Никога не се чувствам по този начин“) (Russell et 
al. 28).

От табл. 2 се вижда, че стойностите на UCLA-
LS не се различават значимо в трите диагностични 
групи, както и повечето от използваните други 
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скали. При прилагането на корелационен анализ 
се установява, че резултатите от скалата за оценка 
на самотата (UCLA-LS) не корелират с възраст, 
продължителност на боледуване и брой коморбидни 
състояния, но корелират правопропорционално с 

Таблица 3: Корелационни коефициенти на Спирман между UCLA_lon и изследваните количествени 
показатели.

Показатели UCLA_lon
Age -0,018

HDRS 0,465***

GDS 15 0,447***

GDS-suic 0,419***

PDQ-5D 0,497***

HDRS-suic 0,306**

HDRS-cog 0,475***

CGIs 0,292**

Брой коморбидност -0,071
Продължителност на боледуване -0,007

** - p<0,01, *** - p<0,001

На табл. 4 и 5 съответно се вижда, че няма значими различия по скалата UCLA-LS между половете и 
групите с различен образователен ценз.

Таблица 4: Сравнителен анализ на двата пола по показателя UCLA_lon.

Мъже Жени
р

n SD n SD

22 18,05 14,09 86 22,86 16,50 0,260

Таблица 5: Сравнителен анализ на пациентите по скалата UCLA-LS в зависимост от образованието.

Без образование 
(n=7) Средно (n=58) Полувисше и висше 

(n=43) Р

SD SD SD 1‐2 1‐3 2‐3

23,00 21,60 23,93 16,68 18,93 14,17 - - 0,153

Група 1 не участва в анализа поради липса на статистическа представителност

Съществува статистически значима зависимост между показателя UCLA-LS и семеен статус, като 
стойността в групата „Вдовец/а“ е сигнификантно по-висока от тази на семейните, а разведените не се различават 
статистически от групи две и три. Резултатите са представени на табл.6.

тежестта на скалите HDRS, GDS, GDS-suic, PDQ-5D, 
HDRS-suic, HDRS-cog и CGIs. Силата на корелацията 
с CGIi е малка, докато с останалите показатели – 
умерена. Резултатите са показани на табл. 3.
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Таблица 6: Сравнителен анализ на пациентите по скалата UCLA-LS в зависимост от фамилния статус.

1.	Несемеен	
(n=7)* 2.	Семеен	(n=54) 3.	Вдовец/а	

(n=32)
4.	Разведен	
(n=15) Р

SD SD SD 2‐3 2‐4 3‐4

28,00 17,01 18,61 15,34 25,47 16,37 23,13 16,78 0,043 0,315 0,653

*Група 1 не участва в анализа поради липса на статистическа представителност

За наличие на обективна подкрепа считаме присъствие на: съжителство с партньор, с деца и / или техните 
семейства. За наличие на суициден риск говорим тогава, когато в историята на боледуването има поне 1 опит за 
самоубийство. Средната стойност на скалата UCLA-LS е сигнификантно по-висока при пациентите без обективна 
подкрепа, докато суицидната нагласа не оказва влияние върху стойностите на тази скала (табл.7).

Таблица 7: Сравнителен анализ на стойностите UCLA-LS в зависимост от наличието на обективна 
подкрепа и наличието на суициден риск

Показател
Да Не

р
n SD n SD

Обективна подкрепа 87 19,90 15,73 21 30,10 15,29 0,008

Суициден риск 21 23,05 17,21 87 21,60 15,91 0,780

Обсъждане	

Здравето и благополучието на по-възрастните 
хора се влияе от нивото на социалната активност 
и промените в настроението. Изследователите 
съобщават за отрицателните ефекти на самотата 
върху здравето внапредналавъзраст (Heikkinenetal. 17).
Самотата, съчетана с други физически и психически 
проблеми, води до чувство на депресия при 
възрастните хора. Разпространени са различия между 
половете според здравните проблеми при хора над 
65 годишна възраст (Singh et al. 31). В нашата извадка 
няма статистически значима разлика между половете 
по отношение на самотата, което се подкрепя и от 
други проучвания в световната литература (Borys et 
al.5, Neto 26, Geel 13, Singh et al. 31). В едно от тях (Singh 
et al. 31) е доказано, че всред 55 възрастни хора между 
60 и 80 години няма сигнификантна разлика между 
мъже и жени по двата показателя – депресия и самота 
(оценени със скалата за депресия на Бек и UCLA за 
самота). Скалата, използвана за оценяване на самотата 
в съответното проучване, както и в нашето проучване, 
избягва директното споменаване на думата самота. В 
някои изследвания междуполови различия се долавят 
тогава, когато самотата се споделя директно (Shiovitz-
Ezra et al. 30). Тогава се наблюдават разлики за сметка 

на женския пол. Това вероятно се дължи на факта, 
че жените споделят и разпознават самотата по-добре 
от мъжете. От друга страна, мъжете с напредване на 
възрастта се пенсионират, променят социалната среда 
и това вероятно оказва влияние върху изравняването 
като заболеваемост с жените (Asatryan 1). Загубите, 
свързани с остаряването, като пенсиониране, болест, 
загуба на роднина или на приятел, могат да окажат 
влияние върху усещането за самота и развитието на 
депресия (Beal 3).

Образованието от своя страна също не 
оказва влияние върху тежестта на самотата. Сред 
американска популация, 35% от възрастното население 
без завършено средно образование се определя 
като самотно, съответно 36%, които са с висше 
образование се определят също като самотни (Wilson 
et al.37). Потвърждава се, че образованието не повлиява 
самотата и че няма връзка между „образоваността“ и 
чувството на „самотност“. Това показва, че самотата 
в известна степен е билогично детерминиран фактор 
и първичен инстинкт за самосъхранение, който не 
зависи от придобиване на знания и умения (Costa et 
al.9).

Полът и образованието не повлияват 
усещането за самота, за разлика от семейния 
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статус, който влияе значително върху тежестта на 
изразеност на UCLA-LS. Най-изразена тежест има 
при несемейните, но поради недостатъчния брой 
пациенти, резултатите не могат да бъдат включени 
в достоверна статистистическа обработка. Най-
интензивно усещане за самотност има при овдовелите, 
следвани от разведените и най-ниски са стойностите 
на скалата при семейните. Статистически значима 
разлика се установява само между овдовелите и 
семейните. Бракът се смята, че осигурява „буфер“ 
срещу самотата, като задоволява човешките нужди, 
съпричастност и интимност (Karki 20). Социалният 
статус на възрастните се променя след смъртта на 
партньора, редуцира се участието във всички социални 
събития заедно, което допринася за чувството на 
самота (Jylha et al. 18, Wilson et al. 37). Възрастни, 
загубили половинката си, са по-самотни отколкото 
семейните, но за разлика от нашите резултати, в 
литературата разведените са по-самотни от семейните 
(Desai et al. 10). Сред американците разведените и 
несемейните са по-често самотни (49%и51%), за 
разлика от семейните (29%) (Wilsonetal. 37). Липсата 
на статистическа разлика по отношение на самотата 
в нашата извадка, между семейните и разведените, 
за разлика от семейните и овдовелите, вероятно се 
дължи на факта, че разводът е избор и не е свързан с 
неочаквана загуба.

Самотата се влияе значително от наличието 
на подкрепа и е значимо по-ниска там, където има 
обективна семейна подкрепа. Вероятно тук културални 
фактори също оказват влияние. В проучване на Барг и 
колеги (Barg et al. 2) се установява, че при хора на и над 
65 г. има връзка между адекватността на подкрепата 
и депресивни симптоми за тригодишен период 
на наблюдение. Колкото по-адекватна подкрепа е 
получавала изследвната група, толкова по-ниски 
резултати се отчитат по скали за депресия.

Една от промените, която настъпва с възрастта, 
е редуцирането на социалните контакти. Някои загуби 
на физически и интелектуални способности при 
възрастните хора може да доведе до отдалечаване 
от техните приятели и роднини. Това от своя страна 
оказва влияние върху социалното ангажиране, може 
да доведе до самоизолиране и увреждане на здравето 
(Carmona et al. 8). Тикайнен и Хеикинен (Tikainnen 
et al. 34) установяват, че липсата на приятел, загубата 
на партньор и ограничените социални контакти са 
главни фактори за разпространяването на самотата 
сред обществото. Възрастни хора с по-голяма 
социална подкрепа по-рядко се чувстват самотни и 
страдат от депресия. В нашата извадка липсата на 
социална подкрепа корелира с тежестта на самотата 
и депресията. В друго проучване, използващо същите 
скали, се потвърждава корелацията между високи 
стойности на скалата за самота и депресия, ниско 
качество на живот и ниска социална / емоционална 
подкрепа (Kang etal. 19).

Скалата за самота не се различава 
статистически значимо при трите диагностични 

групи. Най-висока стойност има при БД, следвана 
от ДКВ и най-ниски стойности се отчитат при 
ПДЕ. Вероятно по-голямо значение има тежестта 
на депресията като абсолютна стойност, отколкото 
диагностичната категория. Този резултат предполага 
по-слабо влияние на биологичните фактори в 
смисъла на диагноза. UCLA-LS зависи право 
пропорционално, статистически значимо в най-
силна степен от стойностите на когнитивните скали 
– PDQ-5D и когнитивната субскала от HDRS (най-
висок коефициент на Спирман от табл.3), следвани от 
тежестта на депресията, оценена посредством HDRS и 
GDS15 и в по-малка степен има връзка със суицидните 
нагласи (GDS-suic и HDRS-suic). Самотата има слаба 
право пропорционална връзка с глобалната тежест на 
състоянието. Тези резултати демонстрират, че самотата 
е израз на нарушена социална перцепция и е много 
повече когнитивна оценка, отколкото емоционална. 
И въпреки че, както вече установихме, има умерена 
корелация между усещането за самота и наличието на 
суцидни мисли, не се открива връзка между наличието 
на суицидни опити и стойностите на UCLA-LS при 
възрастни пациенти с депресия. Вероятно суицидните 
опити са в много по-голяма степен биологично 
детерминирани при тази възрастова група и при 
наличните диагностични категории.

Интересно е да се отбележи, че в някои 
проучвания ( Kerkhof et al. 22, Stravynski et al. 33) не 
се открива връзка между тежестта на самотата и 
суцидния риск. Въпреки това не бива да подценяваме 
дори и „пренебрежимо” ниското усещане за 
самотност. Този резултат може да се дължи и на 
диссимулация на възрастните пациенти, тъй като 
те приемат мислите за суицид за срамни и за личен 
провал. В нашето проучване интензивната самотност 
предполага засилване на суицидните мисли и 
намерения (GDS-suic HDRS-suic), и в този смисъл 
крие потенциален риск, но пациентите със суицидните 
актове не се различават статистически от пациентите 
без суицидни актове по отношение на чувството за 
самота. Следователно, самотата е важно условие, но 
не е единствено. Силното усещане за самотност обаче 
безспорно корелира право пропорционално с тежестта 
на депресията, оценена посредством HDRS и GDS15. 
Вероятно интензивната самотност при възрастни хора 
следва да се разглежда като относително независим, 
но сериозно допринасящ фактор за тежестта на 
депресията. Този факт е интересен, защото суицидният 
риск би могъл да зависи от тежестта на депресията. 

В нашата извадка самотата не корелира 
със суицидния риск, а с тежестта на депресия. 
Това подкрепя посоченото по-горе твърдение, 
че възрастните не винаги споделят суцидните си 
идеации. Също така може да се мисли, че при 
възрастни хора тежестта се определя от по-тежко 
застъпени когнитивни симптоми и суициднте мисли 
не са толкова актуални. Нашето изследване показва, 
че самотата корелира с когнитивната дисфункция и 
макар в по-малка степен, с тежестта на депресията. 
В проучване на Nancy J. Donovan (Donovan et al. 11) 
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се установява негативно влияние на депресията 
и самотата върху когнитивните функции, докато 
обратната зависимост, именно влошените когнитивни 
функции да засилват усещането за самота, не се 
наблюдава. 

Изследване сред 189 когнитивно съхранени 
възрастни мъже, на възраст между 65-98 години, 
показва че самотата и депресията корелират негативно 
с когнитивната функция. (Tzang et al. 35). Механизмът, 
по който самотата влияе върху когницията все още 
не е ясен и е обект на по-нататашни изследвания и 
обсъждания (Ge et al. 12).

Заключение

Самотните хора са по-тъжни, неудовлетво-
рени, песимистични и съответно страдат повече 
от депресивни симптоми. В много проучвания се 
смята, че колкото по-самотен е човек, толкова по-
тежка е депресията. Това от своя страна показва 
колко важна роля и как патопластично се намесват 
психосоциалните фактори в депресията в късна 
възраст. Възрастните все по-трудно осъществяват 
контакти, особено несемейните, вдовците и 

разведените, и се самоизолират и губят връзка с 
реалността. Именно затова не трябва да се подценява 
усещането на самотност, депресивните симптоми и 
суицидния риск, и да се счита че са част от естествения 
ход на стареенето. Отчитайки и лекувайки самотата и 
депресията, покачва се качеството на живот, удължава 
се продължителността и се оказва положително 
влияние и върху соматичното благополучие.

Ограничения:
1. Липсва контролна група възрастни 

пациенти без депресия.

2. Скалата за самотност е приложена 
в началото на болничния престой и тежестта на 
депресията би могла да оказва влияние върху 
нейната тежест. Трудно могат да бъдат разграничени 
самотност като рисков психосоциален фактор за 
депресия, от самотност като част от депресивната 
клинична картина и израз на когнитивните прояви 
надепресия.

3. Би следвало да се приложи и в състояние 
на клинична ремисия на депресивното състояние.

Използвани съкращения:

MMSE ‐ Mini Mental State Examination 

HDRS24 ‐ Hamilton Depression Scale – 24 items

CGIs ‐ The Clinical Global Impressions Scale – severity

PDQ‐5D ‐ The Perceived Deficits Questionnaire – Depression 5 items 

GDS ‐ Geriatric Depression Scale (GDS)

GDS суицидна субскала - GDS-suic (3,7,11,12,14 айтеми от GDS за оценка на суицидна нагласа), 

HDRS суциден айтем HDRS-suic (айтем 3 от HDRS за оценка на суицидна нагласа),

HDRS соматични айтеми – HDRS-som (11 и 13 айтеми за оценка на соматични прояви на депресия), 

HDRS когнитивни айтеми – HDRS-cog (22, 23 и 24 айтеми за оценка на когнитивни нарушения при депресия),

UCLA‐LS(University of California, Los Angeles) Loneliness Scale 

БД – биполярна депресия

ПДЕ – пореден депресивен  епизод 

ДКН – депресия с  късно начало
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Боледуване	от	афективни	разстройства	в	късна	възраст –

социо-демографски	фактори,	полярност (1	част)
Весела Стоянова, Жаклин Нацкова, Росица Владимирова, Стефан Кръстев, Вася Вутова, Младен Пенчев, 
Вихра Миланова, Генчо Генчев

Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска” София

Цел на проучването е анализиране и сравняване на униполярна депресия в късна възраст, биполярна 
депресия в късна възраст и депресия възникнала за първи път след 65 год.

Материал и методи: Проучването има натуралистичен, срезов дизайн, като са включени всички 
пациенти ≥65 год.възраст, които са потърсили стационарна помощ в клиниката по психиатрия на УМБАЛ 
„Александровска” за период от година и половина (01.11.2015-30.04.2017 г.) и отговарят на диагностичните 
критерии за депресия по МКБ-10, в рамките на униполярно, биполярно разстройство и единичен депресивенепизод. 

Резултати: За изследвания период от време през клиниката преминаха 1356 пациенти, като 161 (11,9 %) 
бяха на възраст поне 65 г. и повече. От контингента пациенти над 65 год. диагноза  афективно разстройство 
бе поставена на 113 (70.2 %) пациенти. Пациенти с клинично изразена мания не бяха наблюдавани. Оформиха 
се 3 групи: пациенти с първи депресивен епизод след 65 години – депресия с късно начало (ДКН), n = 21 (19.5 %); 
пациенти с пореден депресивен епизод в рамките на РДР (ПД) n=67 (62 %)  и пациенти с пореден депресивен 
епизод в рамките на БАР (БД) n=20 (18.5 %). Установихме най-много несемейни при пациентите с ПД (р < 0,05). 
Фамилната обремененост беше най-застъпена при пациенти с БАР (р = 0,025).

Заключение: Афективните разстройства в късна възраст имат сходно протичане и сходно начало 
независимо от своята полярност. Генетична предиспозиция преобладава при БД. Депресията с късно начало 
има най-благоприятен семеен, социален и образователенпрофил. 

Българско списание за психиатрия. 2018:3(3):233-240. 
Ключови думи: депресия, късна възраст, семеен статус, фамилна обремененост

Affective	disorders	in	elderly	-	socio-demographic	factors,	polarity	
(part	1)

Vesela Stoyanova, Jacklin Natskova, Rossica Vladimirova, Stefan Krustev, Vasya Vutova, Mladen Penchev, Vihra 
Milanova, Gencho Genchev

Department of Psychiatry, “Aleksandrovska” Hospital – Sofia

The aim of the present study is to analyze and compare unipolar depression in elderly, bipolar depression in 
elderly and depression first occurred after the age of 65 years.

Materials and methods: This study has naturalistic, cross-sectional design. All patients of the age ≥65 years old, 
who were hospitalized in the clinic of Psychiatry, Alexandrovska University Hospital, Sofia for a period of a year and a 
half (01.11.2015-30.04.2017) and who met the diagnostic criteria of ICD-10 for depression, within a unipolar, bipolar 
disorder and single depressive episode weresummarized.

Results: During this period 1356 patients have passed the clinic and 161 (11.9%) of them were at least at the 
age of 65 years. 113 of them (70.2%) were diagnosed with affective disorders. There were no patients with clinical mania 
during this period. Three groups were formed: patients with a first depressive episode after 65 years, i.e. Late-onset 
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depression (LOD), n = 21 (19.5%); patients with a subsequent depressive episode within RDD n = 67 (62%) and patients 
with a subsequent depressive episode within BAD (n = 20) (18.5%). Most of the patients in this study, diagnosed with 
RDD are unmarried (p<0.05). Family history is seen in patients with BAD the most (p=0.025).

Conclusion: Affective disorders in elderly are with similar course and beginning regardless their polarity. 
Genetic predisposition is predominant in BD. The late-onset depression has the most favorable family, social, and 
educationalprofile.

Bulgarian Journal of Psychiatry.Vol.3 (3):233-240.
Keywords: depression, elderly, family status, family history

Увод

Афективните разстройства в късна възраст 
са с редуцирана честота, а вероятно и интензивност 
на психопатологията, но с голяма значимост поради 
застаряване на населението и наличната коморбидност 
със соматични заболявания, като връзките са 
взаимоповлияващи и двупосочни (Valiengo et al.37). 
Те имат отключваща или задълбочаваща когнитивния 
спад роля, водят до влошено качество на живот не 
само на пациентите, но и на техните семейства, 
повишена смъртност (директна – чрез повишаване 
на суицидния риск и индиректна – чрез усложняване 
предимно на съдовите заболявания) и хронифицират 
дори при подпрагова симптоматика (Mehta et al.25). 
Като цяло изходът не винаги е благоприятен и това 
не корелира непременно с тежестта на депресията 
– факт, който често остава недооценен (Valiengo et 
al.37).

Депресията в късна възраст е хетерогенна 
група, съставена от:

•	 Рекурентно депресивно разстройство 
с начало в млада възраст (РДР),

•	 РДР / първи депресивен епидзод с 
късно начало (ДКН),

•	 Биполярна депресия с ранно начало 
(БДРН),

•	 Биполярна депресия с късно начало 
(БДКН).

Тези състояния са вероятно с различна 
етиопатогенеза, клинична картина, терапевтичен 
подход и прогноза. Депресията в късна възраст е 
доста по-добре проучена от биполярното боледуване 
в късна възраст, което определено има специфика 
на проявите, но е много по-рядко дискутирано и 
сравнявано в литературата (Sajatovic et al. 201530)

В повечето клинични проучвания за депресия 
в късна възраст се счита такава, наблюдавана след 
65 год (Rodda et al.28), въпреки че има проучвания, в 
които границата пада до 60 год (Taylor36). Депресията 
в късна възраст може да се разглежда като афективно 
или като когнитивно разстройство (Arve et al.5), 
като коморбидността между двете е рисков фактор 

за по-лошо физическо здраве, за увредено социално 
функциониране и за повишена смъртност (Mehta et 
al.25). Популационните проучвания сочат, че 30% от 
индивидите имат първи прояви на депресия след 60 
год възраст; 40% имат в ранна възраст и при 30% е 
трудно да се оцени (Blazer7). ДКН се характеризира 
с по-голяма коморбидност, особено със съдови 
заболявания (Krishnan et al.20), повишена апатия, 
повече когнитивни увреждания и по-силна свързаност 
с деменция (Schweitzer etal.32).

От друга страна, БАР е хронично психично 
разстройство с пик между 20 и 40 год, като за късно 
начало говорим след 50 год възраст (Sajatovic et al. 
201031, Vasudev et al. 201038) и само 10% от случаите 
са с такова начало (Yassa et al.40, Hirschfeld et al.17). 
Около 5% имат начало след 60 год възраст (Yassa et 
al.40 Depp CA, et al. 200410), а в други проучвания 
процентът нараства до 8% след 65 год.възраст и 
показава тенденция за покачване (Almeida, Fenner S1), 
като жените преобладават над мъжете. При по-късното 
начало на БАР, особено при прояви предимно на 
манийни и смесени състояния има повече органични 
промени – левкоенцефалопатия и кортикална атрофия 
(Depp, 200410)

Все още няма еднозначен отговор 
дали боледуването от афективни разстройства 
в късна възраст се различава базисно от 
боледуването в по-млада възраст. Дали възрастта 
е повече етиопатогенетичен фактор и е израз на 
невродегенеративни промени и психосоциална 
депривация или възрастта е само патопластичен 
фактор, като съпътствуващите органични и 
психосоциални промени са по-скоро идентични за 
всички хора от този възрастов контингент.

Афективните разстройства в късна възраст 
би следвало да се разглеждат като специфична 
диагностична категория, където възрастта със 
сигурност е:

1. патопластичен фактор в клиничнатакартина; 

2. верифициращ фактор за стабилността на 
диагностичната категория, особено при 
афективните разстройства с по-ранноначало;

3. фактор, който със сигурност би следвало 
да е индикатор за оценка на соматична / 
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неврологична коморбидност и специфични в 
тази възрастова група психосоциалнифактори.

Целта на настоящото проучване (което е част 
от по-голямо изследване в тази възраст) е клинично 
типизиране на депресията в късна възраст, като се 
търсят различия между пореден депресивен епизод в 
късна възраст, където възрастта е само демографски 
фактор (патопластично влияние) и депресия с късно 
начало, където възрастта може да се разглежда и 
като етиопатогенетичен фактор. Анализираме и 
сравняваме униполярна депресия в късна възраст, 
биполярна депресия в късна възраст и депресия 
възникнала за първи път след 65 год. Разграничаваме 
3 групи фактори, които участват в етиопатогенезата, 
клиничната картина, ход и прогноза при протичане на 
депресията в този етап от жизнения цикъл.

1. Органични /соматични фактори като: 
телесна коморбидност, данни за когнитивни 
увреждания.

2. Психосоциални фактори, като: образование, 
семеен статус, социална подкрепа.

3. Фактори свързани с психиатричната 
диагноза: начало, ход, тежест на клиничната 
картина и фамилна анамнеза.

Материали	и	метод

Проучването има натуралистичен, срезов 
дизайн, като пациентите са набирани последователно 
от всички постъпили възрастни хора в клиниката за 
период от година и половина (01.11.2015 – 30.04.2017 
год.). Включени са всички пациенти ≥65 год. възраст, 
които са потърсили стационарна помощ в клиника  
по психиатрия на УМБАЛ „Александровска” и които 
отговарят на диагностичните критерии за депресия 
по МКБ-10, в рамките на уни-, биполярно афективно 
разстройство и единичен депресивен епизод. 
Диагнозата е поставена чрез полуструктурирано 
интервю MINI (Sheehan33) от поне двама психиатри.

Пациентите се оценяват анамнестично	
(фамилна обремененост; клиничен ход, наличие 
на соматична коморбидност, удостоверена чрез 
медицинска документация), демографски	 (пол, 
възраст ) и оценка	 на	 психосоциални	 фактори	
(семеен статус, образование). 

Клинична	оценка	на	състоянието се прави с разширен набор от клинични скали: 

Mini Mental State Examination (MMSE) (Kurlowicz et al. 22), 

Hamilton Depression Scale – 24 точки (HDRS24) (Hamilton 16), 

The Clinical Global Impressions Scale – severity (CGIs) (Busner et al. 8), 

The Perceived Deficits Questionnaire – Depression 5 точки (PDQ-5D) (Lam et al. 23), 

Geriatric Depression Scale (GDS) (Greenberg 15), 

GDS суицидна субскала - GDS-suic (3,7,11,12,14 айтеми от GDS за оценка на суицидна нагласа), 

HDRS суциден айтем HDRS-suic (айтем 3 от HDRS за оценка на суицидна нагласа), 

HDRS соматични айтеми – HDRS-som (11 и 13 айтеми за оценка на соматични прояви на депресия), 

HDRS когнитивни айтеми – HDRS-cog (22, 23 и 24 айтеми за когнитивни нарушения при депресия), 

UCLA‐LS (University of California, Los Angeles) Loneliness Scale (Russell et al. 29)

Получените резултати от клиничната оценка не са предмет на дискусия в тази публикация.

Изключващи	 критерии: всички останали 
диагностични категории, различни от депресивен 
епизод към момента на изследването; наличие на 
сериозно соматично и / или неврологично заболяване, 
което е определящо клиничната картина на 
депресия към момента на изследването (независимо 
от предходната анамнеза, вкл. и за афективно 
разстройство); клинични данни за деменция и / или 
друга диагностична категории от F 0.

Диагностичната и психометрична оценка 
се провежда в първите 3 дни след постъпването 
в клиниката, като всички пациенти подписват 
информирано съгласие за участие в проучването. 
Тези, които не са съгласни, не се включват в 
клиничното изследване. Участието или неучастието 
в това проучване няма отношение към избора 
на терапевтична стратегия, която се определя от 
лекуващия психиатър в клиниката.
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Статистически	методи

Данните са въведени и обработени със 
статистическия пакет IBM SPSS Statistics 25.0. За 
ниво на значимост, при което се отхвърля нулевата 
хипотеза, бе прието p<0.05. Бяха приложени следните 
методи: дескриптивен анализ, вариационен анализ, 
алтернативен анализ, точен тест на Фишер и тест 
χ2, непараметричен тест на Колмогоров-Смирнов и 
Шапиро-Уилк, t-тест на Стюдънт за две независими 
извадки, непараметричен тест на Ман-Уитни за две 
независими извадки.

Резултати

За изследвания период от време през 
клиниката преминаха 1356 пациенти, като 161 
(11,9%) от тях бяха на възраст поне 65 г. и повече. От 

контингента пациенти над 65 год. диагноза афективно 
разстройство бе поставена на 113 (70.2%) пациенти 
(20 пациенти с биполярна депресия; 3 пациенти със 
смесено състояние; 21 с депресия с късно начало и 
69 пациента с РДР). Пациенти с клинично изразена 
мания не бяханаблюдавани.

На включващите критерии отговориха 110, а 
в проучването участие взеха 108 пациенти (2 отказаха 
да участват). Оформиха се 3 групи: пациенти с първи 
депресивен епизод след 65 години, т.е. депресия с 
късно начало (ДКН), n=21 (19.5%); пациенти с пореден 
депресивен епизод в рамките на РДР (ПД) n=67 (62%) 
и пациенти с пореден депресивен епизод в рамките 
на БАР (БД) n=20 (18.5%). Разпределението по пол и 
възраст, както и някои от показателите за клиничния 
ход и протичане на афективното разстройство са 
представени на табл.1

Таблица 1: Разпределение по демографски показатели и по показатели, определящи клиничния ход в трите 
диагностични групи

Показател Група
ДКН (n=21) ПД (n=67) БД (n=20)

Р
n % n % n %

Пол

 Мъже 7 33,3 10 14,9 5 25,0 n.s

 Жени 14 66,7 57 85,1 15 75,0 n.s

SD SD SD

Възраст (години) 72,38 5,04 71,27 5,36 70,05 4,71 n.s

Брой епизоди 1,52 0,39 5,12 3,84 5,70 2,60 0,134*

Възраст при поставяне на 
диагнозата (години) 70,10 4,08 44,97 12,48 42,55 15,91 0,555*

Продължителност на 
заболяването (години) 3,82 2,21 26,30 14,60 27,50 16,21 0,820*

* сравняват се само групите с ПД иБАР

Сравняваме категорийните показатели: 
образование, семеен статус, обективна подкрепа 
(съжителство с партньор, с деца и/или техните 
семейства), наличието на фамилна обремененост с 
психично заболяване и наличие на съпътствуващи 

соматични заболявания. Статистически значими 
различия има има само при показателите семейно 
положение и фамилна обремененост. Резултатите са 
показани на табл.2
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Таблица	2:	Сравнителен	анализ	на	пациентите	от	трите	диагностични	групи	по	изследваните	
категорийни	признаци

Показател
Група 1. ДКН (n=21) 2. ПДЕ (n=67) 3. БД (n=20) Р

n % n % n % 1-2 1-3 2-3
Образование
Без 0 0 5 7,5 2 10,0 n.s. n.s. n.s.
Средно 11 52,4 34 50,7 13 65,0 n.s. n.s. n.s.
Полувисше и висше 10 47,6 28 41,8 5 25,0 n.s. n.s. n.s.

Семейно положение
Несемеен 0 0 6 9,0 1 5,0 <0,05 n.s. n.s.
Семеен 11 52,4 32 47,8 11 55,0 n.s. n.s. n.s.
Вдовец/а 8 38,1 19 28,4 5 25,0 n.s. n.s. n.s.
Разведен/а 2 9,5 10 14,9 3 15,0 n.s. n.s. n.s.

Обективна подкрепа
Да 19 90,5 53 79,1 15 75,0 0,338 0,238 0,760
Не 2 9,5 14 20,9 5 25,0
Фамилна анамнеза
Да 4 19,0 21 31,3 11 55,0 0,407 0,025 0,067
Не 17 81,0 46 68,7 9 45,0

Съпътстващи заболявания
Да 20 95,2 58 86,6 16 80,0 0,440 0,184 0,485
Не 1 4,8 9 13,4 4 20,0

вероятно това е причина в нашата извадка да няма 
пациенти с манийни епизоди, като са наблюдавани 
само 3 пациенти с епизоди със смесени характеристики 
за проследявания период от време.

Обяснение за относително по-малката бройка 
пациенти с БД според литературните данни е, че 
пациентите с БАР в късна възраст по-рядко ползват 
стационарна и/или извънболнична помощ, но имат 
нужда повече от водене на случай и психосоциални 
услуги (Depp, 200511).

Очевидно диагнозата биполярна депресия 
се поставя относително по-рядко в късна възраст и 
съпоставимо с диагноза първи депресивен епизод.

Независимо, че в късна възраст всички 
психични заболявания вече са се случили и тук 
скритата биполярност е сериозен фактор както 
от диагностична, така и от прогностична гледна 
точка. БД често се бърка при хоспитализираните 
възрастни пациенти. До 54% от пациентите с БД 
се диагностицират като РДР (Sobów 34). БД се 
характеризира с по-тежки епизоди, докато при РДР 
епизодите са с по-лека клинична изразеност, но по-
протрахирани (Sobów 34) БД при възрастни, обаче 
налага по-продължително стационарно лечение в 
сравнение с по-младата възраст (Depp, Lindamer, 
200511)

Преобладават	 пациентите	 от	 женски	 пол,	
без	 достигане	 на	 статистически	 значима	разлика	
в	трите	групи.	Въпреки това прави впечатление, че 
най-много мъже има в групата на ДКН (33%, спрямо 
14,9% при пациентите с ПД), т.е. тук като че ли 
мъжкият пол престава да бъде толкова протективен 
фактор, както в по-млада възраст, когато жените 
боледуват много по-често отдепресия.

Дискусия

В	 нашето	 проучане	 преобладават	
пациентите	 с	 периодична	 депресия	 (ПД),	
приблизително	 3	 пъти	 повече	 от	 всяка	 една	 от	
останалите	две	диагностични	групи,	а пациентите 
с БД са едва 18,5% от афективните разстройства и 
приблизително 14 % от хоспитализираните възрастни 
пациенти. Тези резултати са съпоставими с данните 
от други проучвания (Depp, Jeste9).

Биполярната депресия често се разглежда като 
нещо абсолютно отделно от рекурентната депресия 
и това от прогностична и терапевтична гледна точка 
изглежда оправдано. От друга страна всяка биполярна 
депресия съдържа рецидивиращи депресивни 
състояния и всяка униполярна депресия може да 
стане биполярна (Lee24). Много често правилната 
диагноза се поставя след дълги години от началото 
на боледуването, особено при така наречената скрита 
биполярност. И независимо, че за биполярен спектър 
се говори и в късна възраст, като според проучванията 
на Lee 2014 до 16.9% от пациентите с рекурентно 
депресивно разстройство са с биполярен спектър, 
в нашето проучване считаме, че контингентът 
пациенти с ПД не крие изненади. Предимството на 
възрастовата група пациенти след 65 год възраст е, 
че вече повечето психиатрични заболявания са се 
случили. Разпространението на БАР в късна възраст е 
около 1/3 от това в млада възраст (Depp, Jeste 9), като 
за възрастов праг се счита ≥50 год, когато за първи път 
се появява маниен или хипоманиен епизод (Sajatovic, 
Kessing 201031). Повечето възрастни с БАР имат 
ранно начало и само 5-10% са с начало след 50 год 
(Hirschfeld et al.17)

БАР в късна възраст протича по-често с 
по-тежки депресивни епизоди (Kessing 200619) и 
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В	 нашето	 проучване	 пациентите	 в	 късна	
възраст	 с	 депресия,	 независимо	 униполярна	 или	
биполярна,	не	се	различават	по	начало	на	болестта	
в	 години	и	броя	афективни	епизоди	– факт, който 
определено ни изненада. 

Добре известни са данните от литературата, че 
БАР има по-ранно начало, повече рекурентност, както 
и повече психотични епизоди и по-висок суициден 
риск. Но изглежда, че БД в късна възраст, налагаща 
стационарно лечение, има други характеристики. 
От една страна това прави групите на ПД и на БД 
в нашато проучване относително съпоставими по 
отношение на клиничния ход, но логично възниква 
въпросът – защо при положение, че БАР има по-ранно 
начало и повече на брой епизоди, в нашата извадка не 
се наблюдават подобни различия. Прави впечатление, 
че средната начална възраст за БАР е 42,55 (SD15,91) 
и е почти идентична с тази на ПД – 44,97 (SD 12,48). 
При 8 пациенти (40%) началото е дори след 50 год 
възраст. Следователно БДКВ има и по-късно начало, 
и това не е непременно израз на органични промени. 
Подобни резултати се наблюдават и от други автори 
(Benedetti et al.6). Какъв е обаче клиничният ход при 
пациентите, боледуващи от БАР с по-ранно начало 
с напредване на годините. Според някои автори 
рекурентността на афективното разстройство е 
константна величина – независимо дали говорим за 
уни- или биполярно протичане, и се запазва – като за 
БАР е 0.40 епизода за година, а за РДР – 0.20 епизода 
за година (Angst et al. 20033). Ако рекурентността е 
постоянна величина, то какво се случва с биполярната 
депресия в късна възраст и защо е със съпоставима 
начало и честота с ПД в нашата извадка?! Едно от 
обясненията, застъпено и в други проучвания (Westman 
et al. 201339) е повишената смъртност – пациентите 
с БАР умират 10 год. по-рано в сравнение с общата 
популация, респ.скъсяване продължителността 
на живот при пациентите с по-рано настъпили 
афективни разстройства. Стандартизираният процент 
на смъртност (отношението на наблюдаваната към 
очакваната смърт) е повишен поради успешни 
суицидни опити и поради съдови заболявания (Angst 
et al.2002 2).

Влошаванията, водещи до психиатрични 
хоспитализации изглежда намаляват с годините 
(Kessing, 200418), но има и други проучвания, според 
които рискът се увеличава с всеки епизоди (Angst, 
19954). Дали пък възрастта не е благоприятен фактор 
при пациенти с ранно начало и патопластично влияещ 
фактор при пациенти с по-късно начало? Боледуването 
в млада възраст е „по-ендоморфно”, по-драматично, 
но и вероятно по-лесно за терапевтично повлияване и 
с по-благоприятен изход. 

По-тежките случаи получават по-
интензивно лечение и наблюдение и стават по-
леки. По-леките случаи биват подценявани и 
стават по-хронични и водят до превръщане на 
депресията в соматичен и социален проблем.

Изглежда пациентите, боледуващи от 
депресия в късна възраст, налагаща хоспитализация, 
са с по-късно начало, независимо от полярността на 
протичане на афективното разстройство. Подобни 
проучвания в тази област потвърждават нашите 
резултати, а именно – че пациенти с БДКВ имат по-
късно начало на разболяване (Nivoli, 201427)

Пациентите в късна възраст, налагащи 
стационарно психиатрично лечение, постъпват 
невинаги поради изразена клинична тежест. В наши 
условия вероятно и психосоциални фактори оказват 
влияние.

От	 психосоциалните	 фактори,	 семейният	
статус	 следва	 да	 се	 разглежда	 както	 като	
протективен	 фактор,	 така	 и	 като	 резултат	 от	
боледуването.	

Това е особено характерно при БАР, където 
разводите са много по-чести (Granek et al.14). Както 
вече подчертахме тази възрастова група (над 65 год) 
има своеобразно предимство – тук повечето неща 
са се случили, включително и в личен план. Най-
много пациенти, загубили партньор има в групата на 
ДКН. В тази група няма несемейни и има най-малко 
разведени. Можем да обособим тази група, като 
семейно най-реализираната.

От психосоциалните фактори семейният	
статус	е важна характеристика при боледуването от 
афективни разстройства. Най-много несемейни има 
при пациентите с ПД и това статистически отличава 
тази група от групата на ДКН (р<0,05).	Депресивните 
епизоди изглежда повлияват в значителна степен 
функционирането, водят до социална изолация и 
до липса на семейство, за разлика от БД, където 
по-скоро манийният полюс води до засилено, но 
неподходящо социално общуване и респ до повече 
разводи (Kupferberg et al.21, Granek et al.14). Сходни 
резултати има и при други проучвания (Gildengers13). 
Като се има предвид и относително късното начало на 
разболяване в нашата извадка, можем да предположим, 
че тези психосоциалните фактори са били налични и 
определящи и при преморбидното функциониране и 
не са резултат от боледуването.

Най-много	 високообразовани	 има	 в	
групата	 на	 ДКН	 –	 2	 пъти	 повече	 отколкото	 при	
пациентите	 с	 БАР	 и	 приблизително	 еднакво	 с	
пациентите	в	групата	на	ПД.	

И тук резултатите показват тенденция, но не 
достигат статистическа значимост. Макар и с известна 
доза спекулативност, можем да твърдим, че ДКН има 
най-благоприятен семеен, социален и образователен 
профил. В нашето проучване само ¼ от пациентите 
с БД, независимо от относително късното начало на 
болестта имат висше образование. Следователно, 
социалният и образователният статус следва да се 
разглеждат повече в контекста на социални продроми, 
отколкото като житейски събития и / или резултат от 
боледуването.
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Фамилната	обремененост	със	заболявания	
от	 афективния	 спектър	 е	 статистически	 значимо	
най-голяма	 при	 пациенти	 с	 БД,	 особено	 по	
отношение	на	 групата	пациенти	 с	ДКН	 (р=0,025)	
и	с	гранично	ниво	на	значимост	по	отношение	на	
пациентите	с	ПД	(р=0,067).	

Следователно, при пациентите с БД има 
много по-голяма генетична предразположеност в 
сравнение с другите диагностични групи (ПД и ДКН). 
В нашето проучване този факт придобива още по-
голямо значение, като се има предвид относително 
късното начало на БД и клиничен ход, сходен с ПД. 
По отношение на този биологичен маркер ДКН не 
се различава от ПД и е по-вероятно други фактори 
(психосоциални) да преобладават над биологичните.

Генетичните (наследствени) фактори рядко 
се проявяват за първи път в късна възраст (Moorhead 

26). В нашето проучване ДКН не се разграничава 
от рекурентна депресията в късна възраст. 
Следователно на възрастта не бива да се гледа като 
на нозоспецифичен фактор, а по-скоро като фактор 
със самостоятелна клинико-прогностична роля. 
Вероятно този тип депресия в по-голяма степен би 
следвало да се разглежда като закъсняло фенокопие 
на ПД, отколокото като на психична проява на начален 
когнитивен дефицит – твърдение, застъпено в редица 
проучвания (Fiske et al. 12)

Очевидно БАР с ранно начало има най-
изразена наследствена компонента и генетична 
предиспозиция (Taylor36), следва РДР и ДКВ. БАР с 
по-късно начало, както е в нашата извадка, си остава по 
отношение на биологичния маркер „наследственост” 
близко до класически протичащото БАР, но вероятно 
с по-слаба рекурентност. БАР с късно начало – след 
50 год. вероятно е невропсихиатрично разстройство 

с по-изразено участие на съдови и дегенеративни 
фактори. (Almeida OP1).

В	заключение:

Рекурентните афективните разстройства в 
късна възраст, налагащи стационарно лечение имат 
следните характеристики:

•	 По-късно начало със сходно 
протичане независимо от своятаполярност.

•	 БД в късна възраст е афективно 
разстройство със статистически значимо 
по-изразена генетична предиспозиция и тук 
възрастта има патопластично влияние, а не 
етиологично в смисъла на органично.

•	 ДКН е по-вероятно закъсняло 
фенокопие на ПД, като има най-благоприятен 
семеен социален и образователен профил.

•	 Относително късно възникналите 
афективни разстройства дават основание 
да мислим за наличие на „социални 
продроми”, свързани със семейно и социално 
функциониране, които са относително 
независими и предшестват проявите на 
болестта, без да са в тесния смисъл на думата 
житейски събития.

Ограничения:

1. Ниският брой пациенти с БД, който 
не позволява да се оформят две субгрупи – 
на пациенти с БАР с начало преди 50 год и 
такива с късно начало – след 50 год (БДКН). 
В нашето проучване само 8 пациента (40%) 
са с начало над 50год

2. Отсъства контролна група пациенти 
с афективни разстройства в по-млада възраст, 
налагащи стационарнолечение

Използвани съкращения:

MMSE ‐ Mini Mental State Examination 
HDRS24 ‐ Hamilton Depression Scale – 24 items
CGIs ‐ The Clinical Global Impressions Scale – severity
PDQ‐5D ‐ The Perceived Deficits Questionnaire – Depression 5 items 
GDS ‐ Geriatric Depression Scale (GDS)
GDS суицидна субскала - GDS-suic (3,7,11,12,14 айтеми от GDS за оценка на суицидна нагласа), 
HDRS суциден айтем HDRS-suic (айтем 3 от HDRS за оценка на суицидна нагласа),
HDRS соматични айтеми – HDRS-som (11 и 13 айтеми за оценка на соматични прояви на депресия), 
HDRS когнитивни айтеми – HDRS-cog (22, 23 и 24 айтеми за оценка на когнитивни нарушения при депресия),
UCLA‐LS ‐ (University of California, Los Angeles) Loneliness Scale 
БД – биполярна депресия
ПДЕ – пореден депресивен епизод 
ДКН – депресия с късно начало
БАР – биполярно афективно разстройство 
РДР – рекурентно депресивно разстройство
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Боледуване	от	афективни	разстройства	в	късна	възраст	–	
клинични	характеристики	(2	част)

Весела Стоянова, Жаклин Нацкова, Росица Владимирова, Младен Пенчев, Вихра Миланова, Генчо Генчев
Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска” София

Целта на настоящото проучване е клинично типизиране на депресията в късна възраст, като се 
съпоставят три диагностични групи - униполярна депресия в късна възраст, биполярна депресия в късна 
възраст и депресия възникнала за първи път след 65 год. по отношение на наличието на суицид / суицидни 
идеации, соматични симптоми, когнитивни симптоми, психотични симптоми и съпътствуващи соматични 
заболявания.

Материал и методи: Проучването има натуралистичен, срезов дизайн, като са включени всички 
пациенти ≥ 65 год.възраст, които са потърсили стационарна помощ в клиниката по психиатрия на УМБАЛ 
„Александровска” за период от година и половина (01.11.2015-30.04.2017 год.) и отговарят на диагностичните 
критерии за депресия по МКБ-10, в рамките на уни-, биполярно разстройство и единичен депресивен епизод.

Резултати: От контингента пациенти над 65 год. диагноза афективно разстройство бе поставена 
на 113 (70.2%) пациенти. Оформиха се 3 групи: пациенти с първи депресивен епизод след 65 години ( депресия с 
късно начало) (ДКН), n=21 (19.5%); пациенти с пореден депресивен епизод в рамките на РДР (ПД) n=67 (62%) 
и пациенти с пореден депресивен епизод в рамките на БАР (БД) n=20 (18.5%). Установи се, че биполярната 
депресия има най-изразена клинична тежест. Когнитивните нарушения при депресия корелират с тежестта 
на депресията повече, отколкото с диагнозата. Най-много съпътствуващи соматични заболявания има при 
ПД, като различията достигат гранична статистическа значимост, особено спрямо БД.

Заключение: Възрастта не е равна на когнитивно снижение и оказва патопластично влияние върху 
афективните разстройства. ДКН и БДКН не следва автоматично да се приемат като прояви на органични / 
невропсихиатрични разстройства.

Българско списание за психиатрия. 2018: 3(3):241-248. 
Ключови думи: депресия, униполярна, биполярна, късна възраст, когниция

Affective	disorders	in	elderly	–	clinical	characteristics (part	2)

Vesela Stoyanova, Jacklin Natskova, Rossica Vladimirova, Mladen Penchev, Vihra Milanova, Gencho Genchev
Department of Psychiatry, “Aleksandrovska” Hospital – Sofia

The aim of the present study is to clinically characterize late-onset depression by comparing three diagnostic 
groups - unipolar depression at late age, late-onset bipolar depression and depression occurred for the first time at 
the age  ≥ 65 years with regard to the presence of suicide / suicidal ideation, somatic symptoms, cognitive symptoms, 
psychotic symptoms and concomitant somaticdiseases.

Materials and methods: This study has naturalistic, cross-sectional design. All patients of the age ≥65 years 
old, who were hospitalized in the clinic of Psychiatry, Alexandrovska University Hospital, Sofia for a period of a year 
and a half (01.11.2015-30.04.2017) and who met the diagnostic criteria of ICD-10 for depression, within a unipolar, 
bipolar disorder and single depressive episode weresummarized.

Results: 113 (70.2%) of the patients of the age ≥65 years were diagnosed with affective disorders. Three groups 
were formed: patients with a first depressive episode after 65 years, i.e. Late-onset depression (LOD), n = 21 (19.5%); 
patients with a subsequent depressive episode within RDD n = 67 (62%) and patients with a subsequent depressive 
episode within BAD (n = 20) (18.5%). Bipolar depression is with the greatest clinical severity. Cognitive impairments 
in depression correlate with the severity of depression more than with the diagnosis. The number of the concomitant 
somatic illnesses is the most in RDD and the differences reach border statistical significance, especially to bipolar 
depression.

Conclusion: The age is not equal to cognitive impairment and has an impact on the affective disorders. Late-
onset depression and late-onset bipolar depression should not automatically be accepted as organic/neuropsychiatric 
disorders.

Bulgarian Journal of Psychiatry.Vol.3 (3):241-248.
Keywords: depression, bipolar, elderly, cognition



242

Увод

Застаряването на населението е безспорен 
факт, който повдига много здравословни, социални 
и етични въпроси. До 2030 г. популацията над 60 
год ще нарастне 3,5 пъти по-бързо в сравнение с 
общата популация (World Population 38). Афективните 
разстройства в късна възраст са изключително 
предизвикателство за клиницистите поради 
диагностичните и терапевтични трудности (Kilbourne 
et al. 16). Тези пациенти често циркулират между 
кабинетите на общо практикуващи лекари, невролози 
и психиатри и проблемите не винаги получават 
адекватно решение. Изискват се задълбочени 
познания не само по отношение на психиатричната 
диагноза, но и по отношение на коморбидност, 
комбинирана терапия и лекарствени взаимодействия. 
Разпространението на депресията в късна възраст 
е значително повече от официално регистрираната 
поради атипични характеристики и протичане и 
често остава по този повод неразпозната (Ryan 29). 
Биполярната депресия в късна възраст (пациенти над 
60 год) от своя страна също нараства, като се увеличава 
както абсолютната бройка, така и процентът от общата 
популация и достига до 25% от боледуващите от БАР 
(Sajatovic et al. 30)

Уместно е да разглеждаме тези разстройства 
в няколко аспекта:

•	 Афективни разстройства, с 
рекурентно протичане с обичайно начало 
в млада и / или зряла възраст, като на 
влошаването в късна възраст следва да се 
гледа като на пореден епизод. Тук възрастта 

се разглежда, като социо-демографска 
категория и има патопластично влияние 
върху симптомния профил.

•	 Афективно разстройство с късно 
начало, на което следва да се гледа като 
на закъсняло фенокопие на афективното 
разстройство с по-ранно начало. Тук възрастта 
вероятно има патогенетично влияние.

•	 Афективно разстройство с късно 
начало, като проява предимно на соматично 
и / или неврологично заболяване. Тук 
възрастта има отключващо, затвърждаващо и 
прогностично значение, но не е специфичен 
фактор.

Целта	 на	 настоящото	 проучване	 (част от 
по-голямо изследване в тази възраст) е клинично 
типизиране на депресията в късна възраст, като се 
търсят различия между пореден депресивен епизод в 
късна възраст, където възрастта е само демографски 
фактор (патопластично влияние) и депресия с късно 
начало, където възрастта може да се разглежда и като 
етиопатогенетичен фактор. Анализираме и сравняваме 
униполярна депресия в късна възраст, биполярна 
депресия в късна възраст и депресия възникнала за 
първи път след 65 год. 

Клиничната оценка се направи чрез разширен 
набор от клинични скали, които са подбрани, като 
най-често използвани при афективни разстройства за 
оценка на депресия:

(The Clinical Global Impressions Scale – severity - CGIs) (Busner et al. 4) – скала за оценка на тежестта на 
глобални клинични впечатления; 

(Hamilton Depression Scale – 24 items – HDRS 24точки) – скала оценяваща депресията на Хамилтон 
(Hamilton 14) - вариант, който включва и т.нар когнитивна триада: безпомощност, безнадеждност, 
отчаяние; 

(Geriatric Depression scale - GDS – 15 точков вариант) – специфична самооценъчна скала за депресия в 
късна възраст (Yesavage 39), която има немалко предимства – избягва соматичните и сексуални симптоми, 
използва дихотомни отговори да / не, което редуцира когнитивното натоварване при възрастни хора и 
отнема 5-10 мин (Sheikh 33) и нейната суицидна субскала GDS суицидна субскала GDS_suic (3,7,11,12,14 
айтеми от GDS за оценка на суицидна нагласа);

(Mini Mental State Examination - MMSE) (Kurlowicz et al.18) – скриниращ инструмент за когнитивен 
дефицит

и скала, оценяваща субективно възприемания дефицит във функционирането – кратка 5 точкова версия 
(The Perceived Deficits Questionnaire – depression 5 items – PDQ 5D) (Lam et al.20).
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Материали	и	методи

Проучването има натуралистичен, срезов 
дизайн, като пациентите са набирани последователно 
от всички постъпили възрастни хора в клиниката за 
период от година и половина (01.11.2015-30.04.2017 
год.) Включени са всички пациенти ≥ 65 год.възраст, 
които са потърсили стационарна помощ в клиниката 
по психиатрия на УМБАЛ „Александровска” и които 
отговарят на диагностичните критерии за депресия по 
МКБ-10, в рамките на уни-, биполярно разстройство и 
единичен депресивен епизод. Диагнозата е поставена 
чрез полуструктурирано интервю MINI (Sheehan 32) от 
поне двама психиатри.

Пациентите се оценяват анамнестично	
(клиничен ход и наличие на соматична коморбидност, 
удостоверена чрез медицинска документация), 
демографски	 (пол, възраст), клинична	 оценка	 на	
състоянието, като се прилагат следните скали MMSE, 
HDRS24точки, CGIs, PDQ 5D, GDS15 точки, GDS 
суицидна субскала

Изключващи	 критерии: всички останали 
диагностични категории, различни от депресивен 
епизод към момента на изследването и / или в 
минал период; наличие на сериозно соматично и / 
или неврологично заболяване, което е определящо 
клиничната картина на депресия към момента 
на изследването (независимо от предходната 
анамнеза); клинични данни за деменция и / или друга 
диагностичните категории от F 0.

Диагностичната и психометрична оценка 
се провежда в първите 3 дни след постъпването 
в клиниката, като всички пациенти подписват 
информирано съгласие за участие в проучването. 
Тези, които не са съгласни, не се включват в 
клиничното изследване. Участието или неучастието 
в това проучване няма отношение към избора 

на терапевтична стратегия, която се определя от 
лекуващия психиатър в клиниката.

Статистически	методи

Данните са въведени и обработени със 
статистическия пакет IBM SPSS Statistics 25.0. За 
ниво на значимост, при което се отхвърля нулевата 
хипотеза бе прието p<0.05. Бяха приложени следните 
методи: дескриптивен анализ, вариационен анализ, 
алтернативен анализ, точен тест на Фишер и тест 
χ2, непараметричен тест на Колмогоров-Смирнов и 
Шапиро-Уилк, еднофакторен дисперсионен анализ 
ANOVA, t-тест на Стюдънт за две независими 
извадки, непараметричен тест на Крускал-Уолис за 
няколко независими извадки, непараметричен тест на 
Ман-Уитни за две независими извадки.

Резултати

За изследвания период от време през 
клиниката преминаха 1356 пациенти, като 161 
(11,9%) от тях бяха на възраст поне 65 г. и повече. От 
контингента пациенти над 65 год. диагноза афективно 
разстройство бе поставена при 113	(70.2%)	пациенти	
(20 пациенти с биполярна депресия; 3 пациенти със 
смесено състояние; 21 с депресия с късно начало и 
69 пациента с РДР). Пациенти с клинично изразена 
мания не бяханаблюдавани.

На включващите критерии отговориха 110, а в 
проучването участие взеха 108 пациенти (2 отказаха 
да участват). Оформиха се 3 групи: пациенти с първи 
депресивен епизод след 65 години, т.е. депресия с 
късно начало (ДКН), n=21 (19.5%); пациенти с пореден 
депресивен епизод в рамките на РДР (ПД) n=67 (62%) 
и пациенти с пореден депресивен епизод в рамките 
на БАР (БД) n=20 (18.5%). Разпределението по пол и 
възраст, както и някои от показателите за клиничния 
ход и протичане на афективното разстройство са 
представени на табл.1

Таблица 1: Разпределение по демографски показатели и по показатели, определящи клиничния ход в трите диагностични групи

Показател Група
ДКН (n=21) ПД (n=67) БД (n=20)

Р
n % n % n %

Пол

 Мъже 7 33,3 10 14,9 5 25,0 n.s

 Жени 14 66,7 57 85,1 15 75,0 n.s

SD SD SD

Възраст (години) 72,38 5,04 71,27 5,36 70,05 4,71 n.s

Брой епизоди 1,52 0,39 5,12 3,84 5,70 2,60 0,134*

Възраст при поставяне на 
диагнозата (години) 70,10 4,08 44,97 12,48 42,55 15,91 0,555*

Продължителност на 
заболяването (години) 3,82 2,21 26,30 14,60 27,50 16,21 0,820*

* сравняват се само групите с ПД иБАР
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Сравняваме трите диагностични групи по 
психометричните оценки, получени при прилагане на 
различните скали с цел клинично типизиране. От 24 
точковата скала на Хамилтон бяха изведени и сравнени 
поотделно наличието на суицид (айтем 3), наличието 
на соматични симптоми (айтеми 11 и 13), както и 
наличието на когнитивните симптоми при депресия 
– айтеми 22 безпомощност, 23 безнадеждност и 24 

отчаяние от скалата на Хамилтон. От GDS 15 беше 
изведена суицидна субскала (айтеми 3,7,11,12,14). 
Сравняваме и средния брой соматични заболявания 
при трите групи.

Сравнителен анализ на психометричните данни, 
получени от приложените клинични инструменти и 
соматичните заболявания са представени на табл.	2.

Таблица 2: Сравнителен анализ на пациентите от трите диагностични групи по изследваните психометрични 
показатели и среден брой соматични заболявания

Показател Група
1. ДКН (n=21) 2. ПДЕ (n=67) 3. БД (n=20) Р

SD SD SD 1-2 1-3 2-3

HDRS 27,19 7,44 28,12 10,32 31,90 9,89 1,000 0,376 0,394

MMSE 26,95 2,67 26,69 2,79 26,40 2,80 0,715 0,101 0,636

GDS 15 9,95 2,69 10,84 2,58 10,90 3,04 0,200 0,268 0,784

GDS-suic 2,67 1,56 3,06 1,42 3,40 1,54 0,315 0,123 0,307

UCLA-LS 23,24 17,28 20,72 16,16 24,35 14,99 0,460 0,734 0,306

PDQ-5D 7,48 4,87 7,48 4,54 10,45 4,01 0,735 0,014 0,010

HDRS-suic 1,00 1,73 0,82 1,17 1,05 1,32 0,687 0,448 0,470

HDRS-cog 4,48 2,69 5,04 3,29 6,15 3,63 0,516 0,142 0,219

CGIs 4,81 1,29 4,81 1,26 5,45 1,28 0,868 0,101 0,041

Брой коморбидност 2,14 1,31 2,46 1,93 1,60 1,27 0,693 0,191 0,085

Трите диагностични групи бяха сравнени и по категорийните показатели: присъсътвие на психотични 
симптоми; присъствие на суициден риск и наличие на соматични заболявания (сърдечно-съдови, ендокринни, 
неврологични и други). Резултатите са представени в табл. 3

Таблица 3: Сравнителен анализ на пациентите от трите диагностични групи по изследваните категорийни 
признаци

Показател Група
1. ДКН (n=21) 2. ПДЕ (n=67) 3. БД (n=20) Р

n % n % n % 1-2 1-3 2-3

Налудности

Има 2 9,5 16 23,9 5 25,0 0,220 0,238 1,000

Няма 19 90,5 51 76,1 15 75,0

Съпътстващи заболявания

Да 20 95,2 58 86,6 16 80,0 0,440 0,184 0,485

Не 1 4,8 9 13,4 4 20,0

Суициден риск

Да 5 23,8 11 16,4 5 25,0 0,519 1,000 0,511

Не 16 76,2 56 83,6 15 75,0
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Дискусия

Трите диагностични групи не се различават 
значимо по пол и възраст. Получените от нас 
резултати показват, че рекурентните афективни 
разстройства независимо от своята полярност също 
така не се различават и по клиничния ход (начало на 
разстройството, продължителност на боледуването и 
брой фази). Следователно можем да заключим, че по 
тези показатели разглежданите групи са относително 
хомогенни и съпоставими.

Задаваме си въпроса, кое има значение – 
диагнозата или клиничната изява на депресия в късна 
възраст? Опитваме	 се	 да	 оформим	 „клиничен	
портрет”	 като	 най-прагматичен	 подход,	 за	 да	
отговорим	на	този	въпрос:	Не откриваме съществени 
различия чрез използваните от нас психометрични 
инструменти с изключение на PDQ-5D и CGI. Липсата 
на съществени различия в останалите инструменти 
също представлява интерес.

MMSE	не	се	отличава	в	трите	диагностични	
групи,	 което	 предполага	 че	 възрастта	 не	 е	
равносилна	на	когнитивен	спад	и	оказва	идентично	
патопластично	 влияние	 и	 в	 трите	 групи.	 Леките 
когнитивни нарушения при ДКН са 25-30% спрямо 
3-6% при индивиди, които не са депресивни (Lopez 23; 
Adler et al.1; Lee et al. 22). От друга страна литературните 
данни сочат, че пациентите с БАР в късна възраст имат 
повече когнитивни разстройства (Depp 8).

Разбира се има и други проучвания, които 
не установяват връзка или връзката е с ограничена 
клинична значимост, между БАР с късно начало и 
органични разстройства (Almeida 2). БАР с ранно 
начало има повече дни с депресия в сравнение с късно 
начало, като тук за разделителна се смята възраст 
от 40 год. (Chu D 5). Като цяло, обаче възрастта има 
ограничено клинично значение. В нашето проучване 
8 пациента (40%) са с БДКН (с начало след 50 год. 
възраст) и началната възраст на заболяването е 
относително висока, но въпреки това стойностите 
на MMSE не се различават от останалите две групи. 
Същото важи и за ДКН. Трябва да се има предвид, 
че всички пациенти, при които има съмнение за 
когнитивен дефицит или за органично афективно 
разстройство не бяха включени в проучването, като 
този резултат доказва прецизността при прилагането 
на включващи и изключващи критерии. Липсата на 
различия по тази скринираща скала демонстрира, че 
по отношение на този включващ критерий групите са 
хомогенни и нямаме	основания	в	нашето	проучване	
да	 считаме,	 че	 ДКН	 и	 БДКН	 са	 поведенчески	
варианти	на	когнитивно	разстройство.

В литературата има множество данни, 
които разглеждат често рецидивиращите афективни 
разстройства с ранно начало като сериозен рисков 
фактор за развитие на деменция, най-често съдова в 
късна възраст (Barnes 3, Dotson et al. 10). Тук вероятно 
значение имат съпътствуващата соматична / съдова 
патология и продължителното боледуване, водещо 

до структурни промени предимно в хипокампа 
(Dotson et al. 10). В нашата извадка обаче афективните 
разстройства, независимо от тяхната полярност, 
настъпват относително късно, броят епизоди е 
относително малък (средно един епизод на пет 
години, (виж табл.1) и вероятно това е причина за 
липсата на когнитивен спад и / или различия и в трите 
групи, обективизирани със скриниращата MMSE. 
Липсата на значими различия по MMSE показва, че 
тежестта на депресията в късна възраст, налагаща 
стационарно психиатрично лечение не корелира с 
наличието на органика, както и обратното – вероятно 
наличието на органика не корелира непременно с 
клинично изразена депресия – факт, който следва да 
интерпретираме съвместно с колегите невролози.

Най-изразена	 клинична	 тежест,	
обективизирана	 чрез	 приложените	 инструменти	
има	 при	 БД.	 Тази	 тенденция	 се	 наблюдава	 при	
всички	скали	(HDRS	24точки,	GDS	15	точки,	CGI	
и	 PDQ-5D),	 но	 достига	 статистическа	 значимост	
при	CGI	и	PDQ-5D.

В нашата клинична извадка биполярната	
депресия	 се	 среща	 много	 по-рядко,	 но когато е 
клинично проявена и налага стационарно лечение, 
тя е с много по-изразена глобална тежест и засяга 
предимно когнитивния домейн. Този факт може да 
се интерпретира като по-изразена „невротоксичност” 
на манийните епизоди (Muneer 26). БД в късна възраст 
има повече когнитивни нарушения и увреждане на 
глобалното функциониране, което се наблюдава и от 
други автори (Depp 8). Разбира се, отново трябва да 
поясним, че това не се свързва с органични промени.

Трябва да подчертаем, че MMSE е скриниращ 
инструмент за когнитивен спад при съдово-
дегенеративни заболявания, а не за когнитивни 
нарушения при депресия, които са клинична реалност 
и се наблюдават при повечето пациенти през по-
голяма част от времето (Conradi 6), и се задържат и 
след овладяване на депресивния епизод (Conradi 6; 
Pedrelli 27; Fehnel 11). Има сериозно разминаване между 
субективното и обективно измерване на когнитивната 
дисфункция. Обективните инструменти изискват 
време, подготовка, трудоемки са и невинаги са удачни 
за приложение, особено при възрастни пациенти. 
Освен това те мерят „абсолютни стойности” на 
когнитивната дисфункция, а не как същата се отразява 
на ежедневното функциониране (Fehnel 11). 

PDQ 20 и съкратентата версия за депресия 
PDQ-5D (Kim 17) е един от малкото валидизирани 
самооценъчни инструмента, които оценяват 
когнитивните симптоми, свързани с индивидуалното 
възприемане от пациента на изискванията в 
ежедневието. 

Съдържа 4 домейна:

•	 Планиране и организация – точка 1 и 5;

•	 Внимание и концентрация – точка 2;
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•	 Проспективна памет – точка 3;

•	 Ретроспективна памет – точка 4.

Този инструмент е част от оценка на 
когнитивното функциониране и качество на живот 
при пациенти с множествена склероза (Sullivan 37). 
Оценките са на базата на 5-степенна Likert скала от 
0 до 4 (никога, рядко, понякога, често и много често). 
Резултатът варира от 0 до 20 точки, като резултати от 
10 точки и повече са указание за сериозен проблем 
с когницията. Установява се, че този въпросник 
корелира с депресия, тревожност, умора и не корелира 
с обективно измерените когнитивни нарушения 
(Lovera 24). Невролозите наричат този феномен 
„фалшиво позитивен” резултат за когнитивен дефицит, 
който се дължи на депресия. Този инструмент може 
да улови субективното усещане за когнитивно 
представяне и има потенциал да идентифицира 
много леки когнитивни промени, забележими само 
за пациента (Strober 36; Shin 34). Следват поредица от 
проучвания, които демонстрират по безспорен начин, 
че PDQ корелира с тежестта на депресията, а не с 
възраст или други когнитивни нарушения (Lawrence 

21; Minett et al. 25). Най-сериозни са нарушенията 
при планиране и организация и при внимание и 
концентрация (Lawrence 21). Повечето проучвания 
анализират когнитивната дисфункция във връзка с 
професионалното и социално функциониране, а така 
също и с качеството на живот и то при РДР (Gilmour 13). 
Ние считаме, че обстоятелството че възрастните хора 
не работят не значи че нямат нужда от пълноценно 
социално функциониране и това бе основание да го 
приложим при тази възрастова категория. Още повече, 
че има проучвания, които не установяват влияние 
на възрастта върху стойностите на PDQ ((Lawrence 

21). И тъй като сравняваме депресия и биполярна 
депресия в късна възраст решихме, че можем да го 
приложим и при биполярна депресия. Установяваме 
сериозни нарушения на когницията при биполярна 
депресия в късна възраст. PDQ -5D има статистически 
значимо най-висока стойност при БД – 10,45 (SD 
4,01) спрямо ПД 7,48 (SD 4,54) и ДКН 7,48 (SD 4,87), 
докато последните две диагностични категории не се 
отличават една от друга. Следователно, когнитивното 
увреждане при БД е най-изразено. Това не е 
обективното и необратимо когнитивно нарушение, 
свързано с невродегенеративните заболявания, а онова 
когнитивно нарушение, което е предимно субективно, 
преживелищно и повлияващо цялостното ежедневно 
функциониране, но по-скоро обратимо и податливо да 
голяма степен на биологично лечение. Тези резултати 
отново демонстрират, че БД е по-скоро количествено 
по-тежко изразена, отклокото да е качествено по-
различна от останалите две групи депресии в късна 
възраст.

Останалите психометрични инструменти 
за депресия – HDRS24 и GDS15, както и техните 
субскали показват очевидно нарастваща тежест от 

ДКН през ПД до БДКВ, но различията не достигат 
статистическа значимост в тази първоначална извадка.

Най-много	 съпътствуващи	 соматични	
заболявания	 има	 при	 ПД,	 като	 различията	
достигат	 гранична	 статистическа	 значимост,	
особено	 спрямо	 БД	 (р=0,085)	 Като цяло обаче 
съпътствуващата соматична патология се наблюдава 
в значителен процент от изследваните пациенти – над 
80%. Соматичните симптоми са по-чести при ПД, 
докато психотичните симптоми са повече при БД. 
(Sobów 35). В нашето проучване тенденцията е същата, 
но не достига статистическа значимост. Най-много	
съпътствуваща	коморбидност	има при пациентите 
с ПД (тук можем да говорим за соматична токсичност 
на повтарящите се депресивни епизоди). Вероятно 
депресията участва в патогенезата на много от 
хроничните соматични заболявания (Fiske 12). На какво 
се дължи повишената соматична коморбидност – на 
възрастовия диапазон на разглеждания контингент 
пациенти или на наличието на афeктивно разстройство? 
Според голям литературен обзор пациенти с БАР след 
50 год възраст имат 3-4 съпътствуващи коморбидни 
състояния, но тези резултати не се отличават значимо 
от намерените в същата възрастова популация без БАР. 
Между 4,5 до 19% от пациентите имат деменция(Lala 

19). В друго проучване резултатите са сходни с нашите 
като средната бройка на съпътствуващи соматични 
заболявания е 1,7 (SD:1.6) (Dols 9). Коморбидността 
се увеличава с годините и може допълнително да 
усложни терапията и прогнозата на афективните 
разстройства (Dols 9).

По отношение на наличието на психотични 
симптоми, най-нисък е процентът при пациентите с 
ДКН, докато процентът пациенти с подобни симптоми 
в групата на ПД и БД е идентичен. Резултатите обаче 
не достигат статистическа значимост.

Суицидното поведение и като категориална 
дихотомна величина, и като количествен показател 
(измерен чрез айтем 3 от скалата на Хамилтон и 
суицидната субскала от GDS15) не демонстрира 
статистически значими различия в трите групи, като 
тенденцията за най-високи стойности при БД се 
запазва. Изглежда БД в късна възраст е свързана с 
редуциран суициден риск (Kessing 15), но може би това 
е т.нар. „оцеляла кохорта” (Depp 7). По-ранното начало 
корелира с по-висок суициден риск (Schaffer 31).

Следователно, клинични показатели като 
наличие на психотични симптоми и суицидна 
готовност не са отличителен белег на нито една от 
трите анализирани групи

В	заключение:	

ДКН и БДКН не следва автоматично да 
се приемат като органични / невропсихиатрични 
разстройства и на възрастта е уместно да се гледа като 
на патопластичен фактор.

В нашата извадка пациентите с депресия 
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в късна възраст са с относително късно начало на 
болестта, относително по-малък брой афективни 
епизоди и тези характеристики са съпоставими 
независимо от полярността напротичане

БД има най-изразена клинична тежест, с най-
изразено субективно възприемане на дефицит във 
функционирането

Когнитивните нарушения при депресия са 
част от клиничната реалност и корелират с тежестта 
на депресията повече отколкото с диагнозата – факт, 
който ни насочи към прилагане на използваните скали 
както при първи  / пореден депресивен епизод, така и 
при биполярна депресия.

Над 80% от пациентите с афективни 
разстройства в късна възраст имат соматични 
заболявания, като най-много са при пациентите с 
рекурентнадепресия

Ограничения:

Ниският брой пациенти с БД, който не 
позволява да се оформят две субгрупи – на пациенти 
с БАР с начало преди 50 год и такива с късно начало 
– след 50 год (БДКН). В нашето проучване това са 8 
пациента (40%).

Предстои обработване на всички пациенти за 
две годишен период от време, като очакваме част от 
наблюдаваните тенденции да се запазят и да достигнат 
значими различия, които да ни позволят съответното 
интерпретиране. 

Отсъства контролнагрупа

MMSE е повече скриниращ въпросник, а не 
оценяващ когнитивните нарушения при пациенти с 
депресия.

В литературата PDQ се използва повече при 
болни от РДР до 65 год, което затруднява сравнение с 
литературните данни
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Гневът	като	ресурс	за	промяна	на	житейски	сценарий
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В материала са коментирани базисни понятия в транзакционния анализ, имащи отношение към темата: 
его-състояния, автентични и паразитни чувства, сценариен кръг, сценарийни решения, жизнени позиции. 

Нееднократно в практиката срещаме с лимитирана способност на клиента да идентифицира ясно 
своите чувства. Част от клиентите по време на сесиитечесто имат изразени трудности да се свържат с 
емоциите си, който имат връзка с жизнения сценарий и взетите в миналото решения. Подтиснатият гняв 
често подчертава емоции като страх и тъга „тук и сега”. Функционалният гняв позволява на човек да заяви 
потребностите и маркира границите си, за разлика от дисфункционалния, който кореспондира с вярвания, 
забрани и безизходица, свързани с миналото. Направена е кратка илюстрация чрез case study – използване на 
гнева като ресурс за житейска промяна. 
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Anger	as	a	resource	for	change	of	life	scenario
Silvia Tsvetkova 1, Sezgin Bekir 2
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In this material are commented some of the basic concepts in transactional analysis that are connected to the 
theme: ego-conditions, authentic and parasitic feelings, scenario circle, scenario decisions, and life stances.

Many times in the practice we face the limited ability of the customers to identify their feelings clearly. During the 
sessions part of the customers have expressed difficulties to establish connection with their emotions that are connected 
with the life scenario and decisions made in the past. Frequently the suppressed anger underlines emotions like fear and 
sadness “now and here”. Functional anger permits to the persons to declare their needs and mark their limits unlike the 
dysfunctional one which corresponds to pertaining to the past beliefs, bans and deadlocks. A concise illustration by case 
study is being made – the use of anger as a resource for life change.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2018, Vol 3(3):249-255. 
Key words: anger, transactional analysis, life scenario.

Въведение

Всеки индивид се отличава от другите 
благодарение на своите уникални когнитивни, 
емоционални и поведенчески особености, които го 
характеризират като личност. Личността може да се 
определи по различни начини.  Г. Олпорт приема, че 
личността се изразява чрез динамична организация на 
психо-физични системи, които определят уникалното 
приспособяване на човека към средата (Allport, 48 

9). Според други автори личността е „структурирана 
съвкупност от вродени и придобити диспозиции, които 
определят неповторимата адаптация на индивида 
към обкръжението“ (Силами ;150 6). Личността може 
да се разглежда и като „стилова последователност 
в социалното поведение, която е отражение на 

вътрешна структура и процес“ (Фърнам; 47 7). 
Психодинамичните теории предлагат свой поглед към 
личността (Корсини 4). 

Основателят на транзакционният анализ 
Ерик Бърн предлага своя психодинамична теория за 
личността, общуването и развитието, която приема че 
психиката се състои от три его състояния – Родител 
(Нормативен и Обгрижващ), Възрастен и Дете, 
отразяващи опита, мислите, чувствата, вярванията и 
преживяванията ни (Берне 2) (Фиг.1). 

Според Бърн междуличностните 
взаимоотношения се осъществяват чрез транзакции, 
които представляват единица за социално общуване, 
размяна на информация от едно его състояние към 
друго его състояние на две личности (Берне 2). 
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Фигура 1. Его-състояния

При „забранения” или подтиснат гняв 
клиентът има изразена трудност да се свърже с това 
чувство. Дисфункционалният гняв в настоящето 
замърсява страха и тревожността. Радостта може да се 
установи като паразитно чувство, замествайки гнева. 

Гневът е емоция, свързана с настоящето 
(Брекар; 175 3). Според авторите, гневът е функционален, 
когато бива използван за отстояване на граници или 
за заявяване на себе си и е дисфункционален, когато 
е свързан с миналото и не е източник на промяна. 
Наранените в детството често остават в неизказания / 
подтиснатия гняв. Неспособността им да се изправят 
срещу другите – причинители на травматичния им 
опит ги блокира в настоящето.  

Изборът на личността за проява на определено 
поведение се модулира от житейските позиции, които 
представляват способността й да придава висока или 
ниска стойност на нещата. Те са система за вярвания 
за себе си, за другите и за света като цяло (Stewart, 
Joines 16). Според Е. Берн всяка една личност се стреми 
към житейска позиция ОК+ / ОК+, като по този начин 
се развива и променя (Берн 1; Cornell 10). 

Гневът се отнася до настоящето, в която 
някой е направил нещо, което не ни харесва и ние 
искаме да го променим (Cornell 10). Гневът може да 
се прояви под различни форми – от раздразнение, 
през подигравка до проява на насилие (Брекар;176 3). 
Гневът е емоция, понякога възникваща с чувството, че 
човек е неуважен, навлезли са в неговите граници. 

На клиенти, блокирани или неусещащи гнева, 
липсва енергия да преминат към нещо друго – дейност, 
състояние, отношение. Важно в терапевтичната 
работа е разбирането какво стои зад гнева или зад 
невъзможността той да бъде изразен. Гневът е енергия 
за утвърждаване на себе си, не на другия, за корекция 
и приемане. Посредством градивния гняв клиентът 
може да бъде изведен от токсичния срам.

Друг основен конструкт в теорията на 
транзакционния анализ, определящ структурата 
на личността, е житейският сценарий, който 
представлява несъзнаван жизнен план или модел на 
поведение, изработен в ранното детство, подхранен 
от родителите и потвърден от събитията, който дава 
възможност на личността да структурира своето 
време и своите действия (Берн 1). Според друг 
автор в Транзакционния анализ, Фанита Инглиш, 
сценарият е инструмент, с помощта на който човек 
структурира времето си от раждането до смъртта. Тя 
приема гледната точка за сценария като позитивен 
ресурс, нормален процес на растежа, който човек 
може да използва за постигане на желана промяна 
в житейски план. Ядрото на житейския сценарий е 
сценарийното решение. Според Боб и Мери Гулдинг 
още в най-ранна възраст детето взима решения 
като реакция на заобикалящата я действителност 
и модела на родителстването (Брекар;391 3). 
Забраната се разглежда като най-важното послание, 
резултат от което е ограничаване на автомността, 
контаминиране на възрастния. При изследване на 
сценария е необходимо да се разгледат стиловете на 
приспособяване и изградените защитни механизми. 
Свързани с жизнения сценарии са игрите, които служат 
за: структуриране на времето, укрепване на стари 
решения, стимулиране на чувства, емоции и енергия, 
репетиция за бъдещи сценарии (Берн 1; Макаров, 
Макарова 5). Играта е цикъл от манипулативни 
взаимодействия, несъзнателно насочени към човека 
за преживяване на първични емоции и усещания с цел 
да се потвърдят ранно избраните жизнени позиции и 
организация на собствената съдба (Берне 2).

В полето на Транзакционния анализ се 
дефинират две основни групи чувства: автентични 
(функционални) и паразитни (рекетни). Рекетното 
заменя автентичното чувство и се приема от 
адаптираното дете, за да получи знаци на признание 
/ поглаждане от значимите възрастни. 
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Гневът може да бъде експлозивен (насочен навън) и имплозивен (насочен навътре) (фиг. 2).

Фигура 2. Видове гняв

Таблица 1 представя източници, предизвикващи гняв. В полето на транзакционния анализ се търси 
ретроспективно наличието или отсъствието на тази автентична емоция в детството и свързаните с това жизнени 
ситуации и сценарийни решения.

Таблица 1. Източници на гняв

1. Модел на семейния гняв Детето расте в семейна среда, в която гневът е естествена 
норма на общуване и главна разрешена емоция

2. Гневът като инструмент за постигане 
на цел

Гневът понякога е необходим за да бъдат постигнати 
целите, но често може и без него

3. Модел на гнева като „спускане на 
кукичката”

Гневът като повод за реализация на поведението, което 
може човек да си позволи единствено чрез достигането на 
определено ниво на гнева 

4. Гневът като резултат от преноса Гневът, изпитван към обекти може да е резултат от преноса 
на несвързани с тях събития  или отношения

5. Гневът като компенсация на 
непълноценност 

Осъзнаването на отсъстващо качество, умение, 
благополучие и пр. може да предизвика гняв към всички, 
които ги притежават

6. Гневът като средство за потискане на 
нежелателни влечения

Гневът може да се използва за преодоляване на собствени 
влечения, които са представени като опасни или 
недопустими

7. Гневът като протест Гневът може да бъде насочен против съществуващи 
порядки, правила, реалности, събития

8. Гневът като резултат от травма Първоизточник на гнева може да бъде непреработен 
травматичен опит

9. Гневът като средство за защита Гневът изпълнява защитни функции

10. Гневът като реакция на излъганите 
очаквания (фрустрация)

Гневът се появява като резултат от неоправдани очаквания, 
отправени към някого или нещо

(източник: Н. Линде, www.zazerkalie.net)
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На фиг. 3 е представен алоритъм за разпознаване и управление на емоциите. F.English (Брекар;358 3) 
представя процеса чрез три аспекта:

	осъзнаване на чувствата;
	проявяването или изразяването им чрез нагласи, поведение или реч;
	действие, насочено към нещо или преминаване към действие.

Блокажите в емоциите стават с възпитанието. Блокажи могат да се наблюдават на различни нива (фиг.3). 

Фигура 3. Етапи на работа с емоциите в терапевтичния процес

Блокажите могат да се наблюдават чрез 
поведенчески защитни реакции: бягство, атака, 
вцепеняване. Тъгата дава енергията на привързването. 
Токсичната вина показва склонност към поемане на 
цялата отговорност. Тъгата може да бъде паразитно 
чувство, съчетано с психологична игра: никой не може 
да ме утеши. Терапевтичният подход следва процеса 
от токсичната вина към поемане на отговорност. В 
случаите, в които човек прекратява близки отношения 
с друг, по-лесно е да се разгневи, отколкото да попадне 
в тъга. Ако има блокиран гняв в миналото, малко 
вероятно е да се свърже с гнева си като автентично 
чувство.

Case study 

Вяра – жена на възраст 25 г. Образование: 
висше – инженер. Семеен статус: неомъжена. 
Завършва математическа гимназия и университет с 
отличен успех. Постъпила на престижна работа след 
конкурс в международна компания.

Семейството на Вяра е четиричленно: майка, 
баща, по-голяма сестра и тя. Сестра й от ранни 
години има здравословен проблем, който продължава 
и в момента. По време на консултативния процес с 
Вяра, се налага близките да съпровождат сестрата 
за прегледи. Болестта присъства системно в живота 
семейството, така тя би могла да се разглежда като 
значим фактор, определящ отношенията между 
родителите и децата. Майката е доминираща. Бащата 

– диалогичен.
На първата сесия Вяра е по-скоро 

неадекватна, със занемарен външен вид, апатична 
и вяла, с вид на сериозно болен човек. Отсъства 
всякаква собствена инициатива за дейност – прекарва 
ежедневно в самоизолация, нежелание за общуване, 
липса на апетит и желание за храна (редукция на 
теглото с около 6 кг.). Непрекъснато плаче, тъгата 
е на лицето й, в реакциите, в говора й. Контактът с 
нея е изключително труден и мъчителен. Време на 
състоянието – месец.

Психиатрично заключение: депресия, на 
медикаментозно лечение. Предизвикателства към 
терапията: лимитирано време – клиентката трябва да 
започне работа до края на текущия месец, в противен 
случай запазването на работното й място не е сигурно.

Предистория: от ранните години на 
самосъзнаване момичето е подложено на системен 
психически тормоз от връстниците си до приключване 
на училищното си обучение, заради визията си. 

Основната причина за състоянието е интимна 
връзка, която по сила, дълбочина и значение се 
явява първа в живота. Продължителност две години, 
белязани от динамика на събитията, с множество 
прекрасни и вълнуващи епизоди на пътувания, 
активно общуване в приятелска среда.

От анализа на връзката става ясно, че 
клиентката е пренебрегвала собствените си нужди в 
полза на нуждите на партньора – поведение, което се 
наблюдава като утвърдено в жизнения й сценарий. 
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Фигура 4. Транзакции при активен Критичен Родител

(източник: T. White, Dealing with criticism from other)

Когато идва момент да заяви потребностите 
си и тревогите си, е получила негативни знаци, 
граничещи с отказ, отхвърляне и намерение за 
окончателно прекъсване на връзката. Поведението 
на партньора отключва нервна криза в клиентката, за 
която тя не иска да си спомни и да говори.

Окончателната раздяла се оказва неизбежна 
– факт, който клиентката първоначално не иска да 
приеме. В раздялата се преплитат родителските 
послания от миналото, наслоените вярвания, забрани, 
„предпазни” драйвъри, кумулиран страх от самота и 
негативната перспектива в стремежа за лично щастие 
и автономност.

Клиентката разглежда себе си като неуспяла 
и като човек, който не заслужва да е щастлив. Приема 
визията си изключително критично.

Фигура 4 илюстрира ефектите от процеса 
на критично отношение в диадата майка – дъщеря. 
В случаите на неуспех, влошено здраве, депресивни 
състояния на Вяра, майката утвърждава послания от 
миналото (животът е труден, другите не заслужават 
доверие, всичко има цена и пр.), житейския модел 
(ОК-/ ОК+), със засилване на симбиотичната връзка.  

Обобщения от позицията на транзакционния 
анализ

	Двойни замърсявания: Възрастния от детето, 
изразено чрез мисли „у мен има нещо, което 
не е добро”, „аз съм отблъскваща”. Възрастния 
от родителя се презентира чрез предразсъдъци 
като „не трябва да се вярва на никого”, „светът 
е лош”. 

	Забрани: не бъди ценна, не бъди важна, не се 
привързвай, не бъди здрава, не се доверявай, не 
бъди близка, не бъди възрастен.

	Драйвъри: бъди силна, полагай усилия.
	Потенциали: ориентация към успех, 

професионална амбиция, когнитивни 
компетенции, мотивация 

	Житейска позиция ОК- / ОК+ (зависимост) 
свидетелства за обезценяване на потребности 
като изслушване, признаване на трудности и 
страдания, нужда да види светла перспектива. 
Депресивната симптоматика през житейската 
позиция ОК- / ОК- (никой не ме обича, няма 
смисъл). (контразависимост) показва нуждата 
от информация, стимулиране, структура и 
диференциация.

	Гневът може да бъде разгледан и като част от 
етапите на траура / загубата, ако разгледаме 
случая от тази позиция. В първата фаза 
клиентката бе в ступор, самообвинения, 
отричане. Отсъства всякакъв виталитет, 
тъгата е установена като трайно състояние. 
Самообвинението е в присвояване на пълната 
вина за разпада на връзката (токсична вина). 
Провокирана самооценка, безнадеждност, 
безперспективност.

В сесиите едни от насоките на работа, 
свързани с автентичния гняв, са: 

•	 Идентификация на гнева – работа със симптомите 
на телесно ниво.

•	 Разграничаване на функционални и рекетни 
чувства. Работа с тъгата.

•	 Постепенно даване на енергия на потенциалите и 
ресурсите. 

•	 Откриване на гнева към всички, който в 
продължение на много години са я унижавали, 
присмивали са й се, изолирали / маргинализирали. 
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Вербализиране.
•	 Осъзнаване на гнева към майката, която не й 

дава позволението да бъде щастлива. Разкриване 
на механизмите на симбиотичната зависимост и 
„ползите” от нея.

•	 Изразяване на гнева чрез техники от ТА.
•	 Стимулиране на умения клиентката да може да 

заявява потребностите си, без да изпитва чувство 
на вина.

Работата върху его-структурата и 
автентичните емоции позволи да се стимулира 
възрастния за осигуряване на енергия, насочена към 
промяна. Откритите ресурси в Его-състоянието Дете, 
което в своя жизнен сценарий е взело сценарийно 
решение да постиска гнева си и го замени с тъга, 
насочвайки усилията си да бъде успешно, за да бъде 
признато от родителите си, позволиха на клиентката 
да се свърже с автентичния гняв, осъзнавайки го през 
своя Възрастен. 

Постигнатото в рамките на едномесечна 
работа:

	На втората сесия медикаментозната терапия 
беше променена.

	Вяра постигна физическо стабилизиране. 
Придоби желание за хранене и излизане с 
близък. Постепенно се завърна към обичайните 
всекидневни дейности.

	Доби яснота чрез инструментите на 
транзакционния анализ за себе си, за ситуацията, 
за другите, за взетите в миналото решения. 

	Доби нужната енергия за стартиране на работа. 
И се върна на работа, дори с нагласата за 
повишаване на квалификационното си ниво.

	Благодарствена обратна връзка. 
	Вяра има желание да продължи терапевтичния 

процес и го прави.
  
	 	 Заключение

Клиентът има нужда от разрешение да 
промени или да се откаже от своя сценарий. По 
отношение на разрешението, Crossman поставя три 
точки за терапевта:

- трябва да закачи „младия професор“ на 
пациента, като предостави повече данни, точка, която 
е свързана с терапевтичните операции на Бърн за 
спецификация и потвърждение;

- трябва да е с по-силна от оригиналната 
(вътрешна) Его-структура Родител на пациента;

- „дава разрешение на Детето на пациента да 
не се подчинява на инструкциите на неговия Родител“ 
- точка, която дава връзка между идеите на Щайнер 
(Щайнер; 416 8) за важността на неподчинението и 
концепцията за разрешение (Tudor; 50-62 17). 

Bolten и de Jong отразяват факта, че 
разрешението за регресия е от съществено значение 
за терапия на Schiffian (Tudor 17). Drego (Drego ;149 

11) описва разрешението като „акт на овластяване и 
възпитание, който е в основата на родителството“, а 
Щайнер (Щайнер 8) – като „сделка, в която Родителят 
на терапевта насочва пациента да извърши определено 
поведение … в съответствие с първоначалното 
естествено състояние на Еетското Его“ (Щайнер;175 

8). Предоставянето на разрешение трябва да бъде 
от Его-състояние възрастен родител (P2)“ – само 
това състояние на Егото има“ силата, необходима 
за противодействие на родителските актове „ 
(Щайнер;177 8).  

В терапевтичния процес се разкриват 
състояния като автентичност, доверие, надеждност, 
ангажираност в процеса. Умението за идентификация 
на чувствата може да се разгледа и през призмата 
на емоционалната интелигентност (Goleman 13), 
дефинирана като „набор от способности (вербални  
и невербални), които дават възможност на човек да 
генерира, разпознава, изразява, разбира и оценява 
собствените емоции и тези на другите“ – Van 
Rooy и Viswesvaran (Harms 14). Емоционалната 
интелигентност се свързва с понятия като 
адекватна самооценка, самосъзнаване, прозрачност, 
мотивираност, самоуправление, съпричастност. 
Непреработените емоции възпрепятстват успешното 
формиране на компетентностите, което рефлектира 
върху успешността на общуването – интимно и 
професионално.

Автентичният гняв е както индивидуално, 
така и културално детерминиран (Joines 13, Stewart 16). 
Родовата памет, традициите, обществените модели 
оказват влияние върху изразяването му. В посланието 
за забрана се срещат както елементи на разбраната 
джендър перформативност, така и на субективно 
претеглени социално-ценностни нормативи 
(утвърдени в сценария на родителя), знаци на 
признание от значимите други, социални стереотипи 
и заблуди.

Подтиснатият функционален гняв много 
често дава пространство на рекетни чувства, успешно 
кореспондиращи със сценарийните решения (Erskine 

12). Използването на вътрешната енергия, генерирана 
чрез гнева, в определени случаи успешно би могла да 
послужи за терапевтични цели.
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rTMS	в	психиатрията	–	индикации	и	протоколи
Никола Марков 
Пловдив

Проблемът за резистентност и рецидиви в психиатрията е колосален. rTMS в психиатрията е 
обещаващ подход на терапевтично въздействие с много по-добра поносимост от електроконвулсивно лечение, 
за приложението на който е необходимо да се посочат разумни индикации и да се установят маркери за прогноза 
на клиничния отговор. 

Българско списание за психиатрия. 2018:3(3):256-257. 
Ключови думи: rTMS, психиатрия, терапия.

rTMS	in	psychiatry	–	indications	and	protocols
Nikola Markov
Plovdiv

The problem of resistance and relapses in psychiatry is colossal. rTMS in psychiatry is a promising therapeutic 
approach with much better tolerance in comparison  to electroconvulsive treatment, the use of which needs to be confirmed 
by reasonable indications and  established markers for prediction of clinical response.

Bulgarian Journal of Psychiatry.Vol.3 (3):256-257.
Keywords: rTMS, psychiatry, treatment.

 

Проблемът за резистентността и рецидивите 
в психиатрията е колосален. Ето фактите: при Голям 
депресивен епизод първоначална ремисия достигат 
30 – 37% от пациентите (STAR-D), при Биполярно-
афективно разстройство 24 – 77% (STEP-BD), при 
Шизофрения 16 – 44% (CATIE), при Тревожно 
разстройство 12 – 60% и при Обсесивно-компулсивно 
разстройство 25 – 71%. 30% от пациентите остават 
резистентни на лечение след 4 терапии, БАР 
рецидивира в 50 – 70% от случаите, до 74% от 
пациентите с Шизофрения прекъсват приема на 
лекарства поради липса на ефикасност или тежки 
странични ефекти след 18 месеца, тревожното 
разстройство се повтаря до 50%, а ОКР рецидивира до 
80% при 10 годишно проследяване. В обобщение, 30 
– 80% от психиатричните пациенти имат неовладяни 
симптоми. Многопациенти прекратяват терапията си 
поради неефикасност или странични ефекти.

От друга страна, структурните и 
функционалните корелати на повечето основни 
психиатрични разстройства стават все по-добре 
характеризирани, благодарение на разширяването 
на базите данни на невроизобразителните 
изследвания и новите количествени метааналитични 
техники. Установяването на тези региони могат да 
представляват обещаващи цели за ново поколение 
анатомично насочена мозъчна стимулация. Към 
2015 г. литературата вече предлага карта на първите 
тенденции на постоянно наблюдавани структурни 

аномалии за почти всяко основно психиатрично 
разстройство.

Докато повечето органи са обект на изследване 
от една медицинска специалност, мозъкът е разделен 
на две: неврология и психиатрия. Поради различни 
исторически причини тези две специалности се 
раздалечават в течение на 20-ти век и днес се разглеждат 
като отделни и различни. Класически, неврологията 
има претенция към разстройства с идентифицируеми 
„органични“ лезии в ЦНС, оставяйки психиатрията 
да се съсредоточи върху разстройства, описани по 
различен начин като „функционални“,  „психогенни“ 
или „супратенториални“, където исторически липсват 
лесно разпознаваеми лезии.

Поляризацията на мозъчната медицина в две 
специалности може отчасти да отрази интуитивен 
картезиански дуализъм в човешката психология. Това 
доведе до сегашната ситуация: Декарт-ово разделение 
между неврология и психиатрия. При възможностите 
на съвременното невроизобразяване днес тази 
теза изглежда неразумна и немотивирана. На 
територията  на мозъчното стимулиране неврологията 
и психиатрията се срещат отново.

rTMS в психиатрията е най-обещаваща 
при лечението на депресия, с общ профил на 
несравнимо по-леки неблагоприятни ефекти в 
сравнение с електроконвулсивната терапия. Група 
европейски експерти през 2014 год. установи 
достатъчен брой доказателства, които да 
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приемат с ниво А  на антидепресивния ефект на 
високочестотната стимулация (20 Hz) на левия 
дорзолатерален префронтален кортекс. С тази 
степен на доказване в неврологията е повлияването 
на хроничната болка. При депресия се извършват 
20-30 последователни стимулации. При други 
невропсихиатрични разстройства – като шизофрения 
(слухови халюцинации ниво C (протол с честота 
под 1Hz), негативни симптоми ниво B),  най-
честите психиатрични разстройства – тревожните 
( нискочестотен протокол на десния префронтален 
кортекс), мания, епилепсия и злоупотреба с вещества, 
хранителни разстройства – е установено че е полезна , 
въпреки че са необходими допълнителни изследвания 
за доказване на терапевтична ефикасност. Изглежда, 
на този етап, rTMS е неефективна при лечението на 
обсесивно – компулсивно разстройство. Единствената 
индикация на rTMS в Стандарта по психиатрия в 
България е именно ОКР.

Има много малко изследвания на ефикасността 
и безопасността на rTMS при педиатрична и 
гериатрична популации. Въпреки че прилагането 
изглежда безопасно и не са докладвани сериозни 
нежелани реакции, а отговорът е благоприятен, 
необходими са допълнителни проучвания, за да се 
оптимизира ефикасността и да се намалят страничните 
ефекти. Дългосрочният ефект също остава неясен.

Ние прилагаме поддържащ вариант на 
ефекта от rTMS, като след основния курс се 
прилагат продължаващи и неограничени във времето 

стимулации с честота от 1 на седмица до 1 на две 
седмици. Друга възможност е основен курс на лечение, 
прилаган веднъж годишно, съобразно спецификата на 
боледуване на пациента.

Какво предстои? Търсят се маркери за 
прогноза на клиничния отговор. Като такъв маркер 
се изследва ниска локална хемодинамичност с 
възможност за насочване на стимулацията в тези 
области за оптимален антидепресивен ефект. 
Изолирането на ключови прогнозни индивидуални 
различия изисква проучвания с големи групи. За 
жалост – индустрията, подкрепяща проучвания е 
малка. Валидността на моторния праг за ефекта от 
лечението е под въпрос и днес се използва само защото 
е маркер за адекватност / безопасност на повтарящата 
се стимулация на префронталната кора, а друг такъв 
не е идентифициран. При лечение на резистентни 
слухови халюцинации е възможно оптималният 
фокус за прилагане на ТМС да варира при различните 
пациенти и лявата темпоро-париетална кора да 
не е оптимално място за всеки пациент. Повдига 
се въпроса, че двустранно прилагане би било по-
ефективно при някой пациенти, особено за бърза 
загуба на афективния пълнеж на халюцинаторното 
преживяване. Нови възможни индикации са 
Хиперкинетичното разстройство с дефицит на 
вниманието и зависимостта към хазарт, намаляването 
на желанието за приемане на въглехидратна храна, 
аутизъм.
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Психопатология	-	казуси	.	Първа	част	
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Описание

Представени са психологични виждания за 
депресиите: първоначални теории за тревожността 
и депресивността; психоаналитични теории в 
тази област – на  З. Фройд, Дж. Хейни, М. Клайн, 
А. Фройд, А. Адлер, Фр. Римън, Е. Ериксон, С. 
Менцос, В. Мадолев, късни психодинамични 
теории за депресията; бихейвиористична теория 
за депресивност на Дж. Улпе; когнитивни теории; 
конструкция и преморбидна личност при депресиите; 
теория за единната психоза и други.

Кометирани са новите диагностични 
критерии, новата класификация на депресивни 
подтипове; медикаментозно лечение; биполярна 
депресия: парадокси и предизвикателство; депресивни 
състояния и соматична заболявания; сезонна депресия 
и пуерпериум; афективно-когнитивна дисрегулация в 
късна възраст: депресия, деменция и други.

Разделът за шизофрения е представен със 
съвременни теории за болестта, психологични 
аспекти и клинични аспекти на шизофрения, място 
на хронобиология в патогенезата на шизофрения; 
шизотипни налудни разстройства; хиперактивност при 
„неафективи психози“, параноидно-халюцинаторен 
синдром; късна шизофрения – параноидна форма, 
парафренизация; шизофрения с пристъпно-
прогредиентен ход; параноидна шизофрения; 

хебеферна шизофрения; психично разстройство, отключено при кортизолова терапия; еднопристъпна шизофрения; 
случай на прилагане на хипноза при кататонно състояние и много други теми. 
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