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 Увод

 Еволюция и поведение

Editorial: Evolution and behavior

Comments on the evolutionary roots of human behavior are presented; with emphasis on the possibility to explain 
the adaptive plasticity of modern humans via analysis of social roles performance and interactions.  

Bulgarian Journal of Psychiatry.Vol.3 (4):268-272.

Todor Tolev

организъм, прави”. Което означава, че поведението е 
част от функционирането, ангажирано да въздейства 
или приема въздействия от околната среда, а най-
често – движението на организма (или на негови 
части) в граници, наложени от самия организъм или 
от външни обекти, или сили (Skinner, 1938 43).

Според Daniel Levitis и сътр. (Levitis et al., 
2009 33), публикуваните дефиниции за поведение 
са безчет, като за много автори понятието е ясно на 
интуитивно ниво, а удовлетворителни дефиниции в 
контекста на модерната биология трудно се намират. 
Някои са неясни и неприложими, други фокусират 
изолиран биологичен таксон (Hall & Halliday, 1998) 
или отхвърлят явления, традиционно считани за 
поведение, или включват състояния, противоречиво 
приемани за поведение, без да се опише предмета 
на изследване (напр. Wilson, 1975; Alcock, 2005) под 
претекст, че е разбираем и достатъчно ясен за 
всеки. За илюстрация, авторите посочват няколко 
разпространени дефиниции: „поведение е сумата 
от движения, осъществени от интактно животно” 
(Tinbergen, 1955); „поведение е видима външна 
активност на животно, при която координирани 
сензорни, моторни и асоциирани с тях невронални 
механизми откликват на променящи се външни или 
вътрешни събития” (Beck et al., 1991); „поведение е 
отговор на външни или вътрешни стимули, включващ 
интегрирани сензорни, невронални, ендокринни и 
ефекторни компоненти, който е генетично обусловен 
и подвластен на естествен отбор, и обикновено 
може да се модифицира от личния опит” (Starr & 
Taggart, 1992); „поведение е наблюдаваната активност 
на организма; всичко в организма, което включва 
действие и / или отговор на стимулация” (Wallace et 
al., 1991); „поведение е начин, по който организмът 
реагира на стимулация” (Raven & Johnson, 1989); 
„поведение е всичко, което животно или растение 
прави” (Davis, 1966); „поведение са наблюдаемите 
или достъпни за измерване мускулни и секреторни 
отговори, или липсата им понякога, в резултат на 
промени на вътрешната и външна среда на животното” 
(Grier & Burk, 1992). В допълнение, авторите 
предлагат: „поведение са вътрешно координирани 
отговори (действия или бездействия) на цели живи 

Човешкото поведение е ключова тема в 
обширна област на науките за човека, защото е 
обичайна наблюдаема външна изява на практически 
всяка човешка активност, която е обект на внимание 
не само на психология, педагогика, антропология, 
културология и право, но и на психиатрия – заради 
рутинната  необходимост да се квалифицират 
психопатологични състояния, които сме привикнали 
с лекомислена лекота обобщено да наричаме 
„поведенчески разстройства”.

Ето защо, важно е да опознаем същината и 
свойствата на човешкото поведение, и механизмите 
на отклонението му от представата за норма – за 
да изясним естеството и степента на болестната 
увреда. И не бива да забравяме, че извън обективната 
регистрация на всеки поведенчески акт в хода на 
времето, като отговор на предизвикващи го стимули 
(което обикновено наричаме рефлекс), цялата 
последваща интерпретация се свежда до разпознаване 
на структурите на поведенческа изява – обединяващи 
в разни съотношения съставки („синкретични”, 
„изменящи се” и „символни” според Merleau-Ponty, 
1963 35), в противовес на класическите „елементарни” 
и „комплексни” форми на поведение. Ала нека най-
напред насочим внимание към дефинициите за 
поведение.

Както се случва с немалко други базисни 
понятия, така и определенията за поведение – макар 
многобройни, са често неясни, непълни и приложими 
само за частични зони на поведенческа изява. Ето 
няколко примера. Според Психологическия речник 40 
поведение обозначава дейностите, които организмът 
ползва, за да се приспособи и живее в своята среда. 
А според Речника за социални дейности, поведение 
е всяка изява или отговор на индивида, включваща 
наблюдаема активност, измерими физиологични 
промени, когнитивни образи, фантазии и емоции, а 
според някои учени дори субективните преживявания 
са поведение (Barker, 1995 4).

Един от най-изявените изследователи на 
поведението, Burrhus Frederic Skinner, е автор на 
знаменитото просто определение: „поведението е 
онова, което живият организъм прави” – или по-
точно казано – „онова, което по наблюдения на друг 
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организми (поотделно или в групи) спрямо вътрешни 
и / или външни стимули, с изключение на отговори, 
обяснени по-скоро като естествени промени в хода на 
развитието” (Levitis et al., 2009 33). 

В аналогична студия Filipe Lazzeri добавя 
още примери  за определения на поведение – като 
обобщения за всякаква активност на живия организъм 
(Donahoe & Palmer, 1994; Watson & Brown, 2011), като 
форма на взаимоотношения със средата (Jessor, 1958; 
Maturana, 1995) или като вътрешна цялост, проявена 
чрез възможност за придвижване (Dretske, 1988). И 
въпреки декларираната безпристрастност, не устоява 
на изкушението да заяви предпочтания  към следните 
дефиниции: „Поведението е външна промяна или 
активност, изявена от организма или негова външна 
част, която има свойството на функция в биологичен 
смисъл, реализирана чрез промяна на средата или 
на взаимоотношението на организма със средата” 
(Millikan, 1993), и още (Moore, 2008): „поведение е 
функционална релация (с вероятностова природа) 
между среда и една / няколко мускулни системи на 
организма, имащи отношение към неговото движение 
или разположение, и спазващи характеристики 
за рефлекс, оперантност и други поведенчески 
параметри” (Lazzeri, 2014 32).   

В трета студия по същата тема Raymond 
Bergner не пропуска да отбележи учудващата лекота, с 
която в мастити ръководства и речници по психология 
се подминава необходимостта от дефиниране на 
понятието поведение (Angier, 2009) или дефиницията 
се свежда предимно към наблюдаемите моторни, 
включително и вербални прояви на организма 
(Colman, 2006; King, 2008; Levitis, Lidicker, Freunda, 
2009). Авторът предлага определението на това важно 
понятие да се съобрази с: а) неговата изключителна 
комплексност; б) удобство за рутинна делнична 
употреба; в) включване и на менталните прояви в 
своя обхват; г) изключване на неволевите движения и 
д) валидно прилагане не само към човека, но и спрямо 
всички животни. Според него, добрата дефиниция но 
поведение следва да притежава следните съставки: 
(1) еднозначно посочен идентитет; (2) мотивационен 
параметър; (3) когнитивен параметър; (4) параметър 
за компетентност; (5) процедури и изпълнение; (6) 
параметър за постижения и изход; (7) параметър 
за индивидуална специфика и (8) параметър за 
значимост (Bergner, 2011 7).

И в заключение, Jana Uher изброява нова 
поредица дефиниции и подчертава в теоретичната 
си студия за социално поведение (Uher, 2016 49), че 
обликът на дефиниране варира според  професионално-
методологичната насоченост на изследователя, а 
общоприето определение за поведение все още липсва. 
В рамките на транс-дисциплинарно – философската 
парадигма за изследвания следва да се очертаят три 
методологични свойства на явлението поведение: 
пространствена локализация, времева екстензия и 
пространствена екстензия на наблюдаваните събития, 
и според авторката, добре е да се отдели внимание 
на ролята на средата и функционалните измерения 

на наблюдаваното поведение. В контекста на тази 
парадигма, предложена е следната метатеоретична 
дефиниция: „поведение е съвокупност от външни 
промени или активности, функционално медиирани 
от други външни явления в настоящия момент”. По 
този начин, поведението се постулира като естествен 
способ на индивида да екстернализира информация от 
вътрешната психична активност към външната среда.

Изобилното разнообразие на дефиниции за 
поведение и упоритата липса на всеобхватно и точно 
негово определение са знак за изначалната пъстрота, 
причудлива непоследователност, очевидни неудачи и 
несъвършенства, или изумителни по ефективността 
си находки в невероятно изобилната палитра 
на поведенческите изяви на живите същества. 
Тази сложна, нееднородна и не винаги ефектвна 
природа на поведенческата активност се дължи на 
продължаващата много милиони години еволюция 
на живите организми в борбата за оцеляване и 
възпроизвеждане – както в 1859 год. е описано от 
великия Дарвин в епохалното произведение „Произход 
на видовете” (Francis, 2007 20). А човеците от векове 
наблюдават животните и тяхното поведение, за да ги 
опознаят – а чрез тях и себе си (Alcock, 2001 1).   

Какво знаем днес за поведението? 
Преди всичко – че още от зората на живота на 
планетата Земя (Starr et al., 2016 44) то е генетично 
предопределено (Munafo, 2009 36; Cartwright, 200016) 
– чрез хуморално-хормонални механизми (Carter, 
1997 15) или посредством все по-сложни невронални 
механизми (Clark, Grunstein, 2000 17; Kolb, Whishaw, 
2014 27). Но поведението е същевременно податливо 
на моделиране от околната среда (Clark, Grunstein, 
2000 17;) чрез обучение и кондициониране, натрупан 
опит и социално – културални въздействия (Pierce, 
Cheney, 2004 37; Shettleworth, 2010 41; Haviland et al., 
2007 22; Haviland et al., 2008 23; Haviland et al., 2011 24; 
Cartwright, 200016; Sachser, Kaiser, 2010 40), в резултат 
на все по-мощна когниция (Street, Laland, 2017 47), 
социална организация (Kottak, 2011 28; Shettleworth, 
2010 41), партниране и координация (Bockler et al., 2017 

11), алтруистични тактики и съвместност (Cartwright, 
200016;) в борбата за оцеляване, възпроизвеждане 
и грижи за потомство (Shettleworth, 2010 41; Feder, 
2017 19). И тези стратегии разчитат на мотивационни 
системи за контрол, афилиация и себеизразяване 
(Kovac, 2016 29), с йерархично съотнесени вродени, 
тясно специализирани и онтогенетично пластични, 
общо-интерактивни поведенчески модули (Barrett, 
2010 5).

Или в обобщение: рационално чрез системите 
си за издирване и постигане на цели, поведението 
е генетично кодирано (‘Darwinian creatures’), но 
и фенотипно пластично (‘Skinnerian creatures’), 
трупащо опит (‘Popperian creatures’) и изграждащо 
култура (‘Gregorian creatures’) (Barnard, 2004 3). 

Знаем още, че стотици милиони години 
еволюционният процес е натрупвал пласт след пласт 
нови видове и модификации на поведенчески отговор 
(Kottak, 2011 28; Feder, 2017 19), като по този начин 



Българско списание за психиатрия. 2018;3(4).

270

съвременният човек е носител на богато наследство 
от успешни адаптации, възникнали у отдалечени и у 
пряко родствени негови предци (Buss, 2016 14).  

Знаем също, че поведенческият профил на 
примати и човек е поразяващо сходен (Alcock, 2001 

1; Bockler et al., 2017 11; Arsuaga, 2010 2) – включително 
и в употребата на сечива (Stout, Chaminade, 2012 46; 
Pruetz, Bertolani, 2007 38), и вероятно е бил в основата на 
видообразуване при хоминидите в предходните около 
5 милиона години (Feder, 2017 19). Което ни въвежда 
в изкушение към прекален антропоцентризъм в 
оценките за животинското поведение (Merleau-Ponty, 
1963 35; Shettleworth, 2010 41).

 В четири насоки еволюира поведението 
на живите организми – умения за активен избор, 
ресурс за модифициране на средата, вариабилност 
на избраните стратегии и адаптивност спрямо нови 
условия (Bateson, 2017 6), като дори при високо 
диференцираните организми с масивна нервна 
система, не всяка поведенческа изява има адаптивен 
потенциал (Kolb, Whishaw, 2014 27; Bateson, 2017 6).  

Еволюцята на поведенческото 
усъвършенстване в тези насоки неизбежно минава 
през системите за мотивация на поведенческия 
акт – сигнали от вътрешните сензорни стимули 
или стимули от външната среда, хормонален фон, 
циркадиемни ритми („вътрешен часовник”), стадии на 
индивидуално развитие, предишен опит и автономен 
потенциал за спонтанно поведение – всяка от тях с 
генетична обусловеност или продукт на обучение, в 
различно съотношение при различните организми 
(Immelmann, 1980 25). А що се отнася до човека, 
еволюцията, в своите филогенетични натрупвания, 
е поход към адаптиране спрямо културални рамки, 
добре илюстриран от красивото сравнение на Гьоте: 
„животното се учи от своите органи, а човек ги 
обучава и контролира” (Eibl-Eibesfeldt, 2007 18).

Какво е получил съвременният човек от 
животинските си предци като предпоставки и форми 
на своето поведение? Известно е (Starr et al., 2016 44), 
че имаме метаболизъм от около 3,5 милиарда год. и 
клетки със структури от около 2,7 милиарда год., с 
присъщи активности – хранене и отделяне, и заради 
тях – цел-насочено движение за ориентация и търсене 
на храна, предпазване от врагове и лоши свойства на 
средата. Човекът е многоклетъчно същество, съставен 
от около 100 трилиона клетки, ала основните функции 
и съответните им поведенчески проекции намираме 
още у популярно известното едноклетъчно създание 
Paramecium caudatum (чехълче), което в рамките 
на една-единствена клетка умее също като нас да 
усвоява храна и отделя отпадъци, да търси светлина, 
да се движи и намира партньор за размножаване 
(Clark, Grunstein, 2000 17). Тези наши архи-древни 
придобивки получават мощно развитие при появата на 
Vertebrata от около 530 милиона год. с осева симетрия 
и гръбначен стълб, с четири крайника и сухоземен 
живот при Tetrapoda (земноводни и влечуги) от около 
395–200 милиона год. Обогатяват се от около 200 
милиона год. при Mammalia, с характерните за тях 

живо раждане и ендотермия, с поява на приматите от 
около 85–66 милиона год. и при първите Hominidae 
преди около 6 милиона год. А подир примитивните 
Australopithecinae, през преходните Homo habilis и 
Homo ergaster, и последвалия от около 2 милиона год. 
Homo erectus, идва ред на Homo Neanderthalensis, а 
от около 200 000 год. и на нас, Homo sapiens (Clark, 
Grunstein, 2000 17). Същества с надеждни сетива – 
особено зрение, с успешна нервна система и огромен 
мозък, подчертано склонни към социален живот. 
Доминиращ на планетата вид… Ала впрочем, появата 
на сложни очи и нервна система са много по-древни 
(от около 500 милиона год. при октопода),  индексът 
ни на енцефализация (Encephalization quotient / EQ) е 
съизмерим с делфините, социален живот при пчели / 
Apidae съществува от около 87 милиона год.(Hedtke 
et al., 2013), а за доминиращия вид нещата са доста 
противоречиви, съдейки по някои навици и пагубните 
за околната среда последствия.

Явно е, че човек е плод на еволюционни 
експерименти, добавки, отхвърляне и усъвършен-
стване, продължил много милиони години и след 
безчет поколения е оформил не само човешкото 
поведение, но и морфологията на човешкия мозък. 
Впечатляваща е концепцията за композитен строеж 
на нашия мозък (Stevens, Price 2000 45), включваща 
(според MacLean, 1976) йерархично надстроени 
модули: (1) Reptilian brain, наследен от влечугите (basal 
ganglia, вкл. olfactostriatum с nucleus accumbens и част 
от corpus striatum – nucleus caudatus, putamen, globus 
pallidus и сателитни колекции на сиво вещество), 
осигуряващ автоматичните компулсивни влечения 
и инстинкти; (2) Paleo-mammalian brain от първите 
бозайници (limbic system с hippocampus, hypothalamus 
и thalamus, паметови депа), както и pituitary gland – 
посочена като „диригент на ендокринния оркестър”, 
осигуряващ хомеостазен механизъм за контрол не 
само на хормоналните нива, но и на противопосочни 
базисни витални функции – чрез поява на емоции 
освен страх и гняв, още и на обич / привързаност, 
обуславящи съответните им поведенчески изяви; (3) 
Neo-mammalian brain (или neocortex), отговорен за 
когниция и сложни перцептуални процеси, считани 
за „съзнателни, волеви” и рационални” заради 
усета за критичност и личен контрол, в противовес 
на емоционалното (limbic) и инстинктивно (basal 
ganglia) поведение; (4) Human brain (следствие от 
ясна хемисферна латерализация), с прехвърляне 
към доминантна лява хемисфера на рационалното 
емпирично мислене и уменията за език и реч.

Тази четирипластова структура на нашия 
мозък чудесно се съгласува с феномена „когнитивна 
революция”, удвоила мозъчния обем на анатомично 
модерния човек преди около 145 000 – 45 000 год. 
(Kottak, 2011 28, Feder, 2017 19) – като продължение на 
еволюцията на поведението при животни (Kitchell, 
Nitecki, 1986 26; Lander, 1986 31) и осигуряваща 
йерархично изградена мозъчна специализация при 
човека (Barrett, 2010 5). По този начин се илюстрират 
еволюционните предпоставки за надграждане на 
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форми на поведенческа реализация и регулация 
във филогенетичен план, които в онтогенетичен 
план да могат да осигурят максимално успешна 
адаптация за днешните човеци. Гениално прозрение 
в това отношение е идеята на  Carl Gustav Jung за 
архетиповете като унаследени „заготовки за типово 
поведение”, достъпни за текущо модулиране според 
качествата на средата (Stevens, Price 2000 45). Тази 
голяма идея е в чудесно съгласие с Теорията за 
епигенеза на Waddington’s (1957), оповестяваща 
наличие на пре-програмирани епигенетични 
пътища за онтогенетичното развитие и обясняваща 
етологичните възгледи на Bowlby в психиатрията 
(Stevens, Price 2000 45).

Важен елемент от тази „когнитивна 
революция” е убедително описаното от Yuval 
Noah Harari умение на Homo sapiens да създава 
виртуални конструкти (въобразен ред, Harari, 2014 

21) за институции, разделение на труд и дейности, 
власт, права, морал и пр., базирани на колективна 
вяра, но подкрепени „за сигурност” от съответните 
религии / идеологии, чрез които човеците регулират 
функционирането си в общности с многократно по-
голям размер и сложност. Тези виртуални конструкти 
са предпоставка за поява на социалните роли – 
като инструмент за съгласувано взаимоприемливо 
постигане на цели – общи и индивидуални, насочени 
към удовлетворяване на базисни човешки потребности 
(Maslow, 1943 34) и обстойно описани от Теория на 
ролите (Biddle, 1979 9; Biddle, 1986 10; Turner, 2001 48).  

С появата на хранителни излишъци през 
аграрния преход преди около 12 000 год., с изводимите 
от тях разделения на труда и с поява на „професии” 
извън добив на храна, от „модерното” абстрактно 
мислене на съвременния човек (Kottak, 2011 28) се 
раждат конструкти за роли с присъщите им атрибути 
–позиции, статуси, експектации, норми (Biddle, 
1979 9; Turner, 2001 48). Макар и преди семейството 
да е било добър полигон за ролево поведение на 
ловците и събирачите хилядолетия наред. Тук бихме 
си позволили да допуснем как поведението чрез роли 
катализира бурен прогрес в социалния живот, нивото 
на технологиите и креативните изяви на съвременните 
хора.

Ако приемем системния модел за социалните 
роли (Bertalanffy, 2010 8), ще посочим, че ролите 
съществуват чрез основните си компоненти 
(идеаторен, афективен, комуникативен, операцио-
нален) в някое от следните възможни състояния:

1. Латентност – при съхранен идеаторен, 
а може би и афективен, и комуникативен компонент, 
но с блокирана операционална съставка; ролята е 
инхибирана докрай в практически план.

2. Реализация – ролята се изпълнява с пълна 
/ достатъчна активност на всички компоненти; 
това е обичайното състояние на видимата изява на 
социалните роли.

3. Интерференция – две или повече роли се 
„преплитат” с потенциране или инхибиране на някоя 
от тях; напр. „строга майка” (възпитател + родител), 
„яростен спорещ” (агресор + събеседник).

4. Ритуализация – най-често заради ролеви 
конфликт ролята се изпълнява формално, напр. дете, 
нежелаещо да учи, стои над учебника – сякаш усвоява 
знания.

5. Символизация – ролята се „маркира” само 
с изолиран комуникативно-сигнален сегмент, напр. 
отдаване на чест при военни, свалена брачна халка 
при разлюбила партньора си съпруга.

Така, според ситуационната динамика, 
стотици и хиляди пъти на ден човек практикува роли 
във всевъзможни комбинации. Роли – продукти на 
социални конструкти („въобразен ред”, Harari, 2014 

21), изникнали върху биологично формирани основни 
поведенчески изяви (нападение, защита, търсене на 
храна и партньор), генетично заложени като архетипни 
опции, а сетне оформени и текущо моделирани от 
културални правила, традиции, вярвания и догми. 
Така Homo sapiens успява да осигури своето оцеляване 
и възпроизводство – но не чрез генни промени в хода 
на филогенезната селекция чрез естествен отбор, 
изискваща хиляди векове, а чрез онтогенетични бързо 
постижими създавания на технически и социални 
механизми, осигуряващи предимства пред други 
биологични видове. Разбира се, не винаги резултатите 
са тъждествени с очакваното – не само заради „човешка 
грешка”, но и заради дискретна подвластност на 
хаотично-вероятностовата нелинейност на Битието 
(Kröger, 2012 30), която възприемаме с изумление – 
макар да е изконна същност на всичко съществуващо.

Защо възникна този текст? От една страна, 
вярваме, че така формулираната интерпретация на 
човешко поведение е в съответствие с правилата 
за еволюционен поведенчески анализ (Smith, 2000 

43), съчетаващ генетични императиви с културални 
влияния и предлага нов прочит на бихевиорални 
теории от недалечно минало (Bolling et al., 2006 

12), като добавя яснота за еволюционния корен на 
изумителното човешко поведенческо разнообразие 
(Brown, 2011 13).

От друга страна, поведението – в резултат на 
приписваната му „атомистична” неделимост според 
наличните дефиниции, се обсъжда без опит да се 
прозре  как възникват поведенческите изяви и как 
те се взаимоповлияват. Докато системният анализ на 
социални роли дава възможност „да надникнем” вътре 
в ролята – където „работят” нейните компоненти 
и да „се взрем” в междуролевите „пространства” 
– където компонентите, като „атоми” на ролевия 
субстрат, образуват „молекули” на поведенческия акт 
– преходни или трайни, полезни или безсмислени…  
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Агата Кристи : „Смъртта създава предубедено мнение в полза на 
умрелите”
Никола Марков
Пловдив

Agatha Christie: Death creates a biased opinion in favor of the dead

Nikola Markov
Plovdiv

A brief overview of some life episodes of the eminent author of detective stories – Agatha Christie is presented. 
The profound psychological (psychopathological?) importance of her mysterious 11-days escape is commented in the 
context of the uneasy and complicated life story of Agatha Christie, and her interest in the hidden and dark aspects of 
human nature.

Bulgarian Journal of Psychiatry.Vol.3 (4):273-276.

Истанбул – град на градовете, пълен с 
истории, град вдъхновение. Време е за чай. Какво 
по-добро място от „Пера Палас“? Построен през 
1892 г . в стил „рококо“, предимно за да подслонява 
европейските гости, пристигащи в Константинопол с 
„Ориент експрес“ (и пренасяни до хотела със столове 
носилки). Неговата книга за гости се чете като 
справочник „Кой кой е“, в който призракът на Мата 
Хари си прави компания с този на Агата Кристи , която 
пише голяма част от Убийство в „Ориент експрес“ в 
стая 411 през 30-те години на ХХ в. Гости на хотела 
са били Николай Втори, Хемингуей, Грета Гарбо и 

Рита Хейуърт. Турският национален герой Мустафа 
Кемал Ататюрк (който ще стане първият президент 
на страната, когато тя е обявена за република през 
1923 г.), предпочита стая 101, която е оставена точно 
такава, каквато е била по негово време, и днес е малък 
музей.  След Първата световна война окупационните 
войски в Истанбул ползват Пера Палас като своя 
главна квартира. След освобождението на града 
от турското национално движение оглавявано от 
Ататюрк, англичаните връщат символично „ключа на 
Истанбул“ именно в този хотел.
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Стаята на Агата Кристи в Pera Palace Hotel в Истанбул, където тя пише Убийство в Ориент Експрес
  

Българската връзка: В деня, когато виелица 
лепи снежни парцали по стъклата на прозорците 
на експреса на гара София, в един вагон на гара 
Пловдив е открит труп на мъж, убит с девет удара 
с нож. В редакцията на „Утро“ – „Дневник”, 
вестникарският динозавър Атанас Дамянов бие 
тревога на най-способния си криминален репортер 
Стефан Брашнаров. Той е известен с криминалните 
си репортажи в „Дневник“, подписвани с псевдонима 
„Репортер S“. По онова време комуникациите не са 
като днес и се оказва, че най-бързият начин да се стигне 
до Пловдив е с тръгващия след минути от гара София 
„Ориент експрес“. Има обаче проблем с качването във 
влака. Дамянов е обигран мъж и веднага се свързва 
с шефа на военното разузнаване Стефан Нойков. По 
онова време „Ориент експрес“ е запазена територия за 
българското военно разузнаване. Жорж Ганчев твърди, 
че баща му, кондуктор в легендарния трен, всъщност е 
бил внедрен под прикритие военен разузнавач. Стефан 
Нойков на минутата урежда пътуването на Репортер S. 
Брашнаров си отваря приказка във влака с кондуктора 
и така научава, че в едно от купетата се е настанила 
известна английска авторка на криминални романи, 
с която малко по-късно започва непринуден разговор 
на смесен английски, френски и езика на жестовете. 
Той разказва, че е криминален репортер и че пътува 
за Пловдив, където е открит труп на мъж, убит с девет 
прободни рани... Разменят си адреси. Година по-
късно Брашнаров получава с автограф нейния роман 
„Убийство в ”Ориент експрес“. Веднага го дава за 
отпечатване в подлистници в „Дневник“. Действието 
в книгата се развива в обстановка на снежна виелица, 
която по описание прилича напълно на тази, която е 
шибала прозорците на купето по време на разговора 
на българина и англичанката.

Коя е Агата Мери Клариса Кристи? Родена 

е на 15 септември 1890 г. в югозападното английско 
градче Торки. Бъдещата писателка е обучавана вкъщи 
и прекарва много от времето си сама с книга в ръка 
– баща й е американец и семейната библиотека е 
пълна както с класическа английска литература, така 
и със спиращи дъха американски трилъри. Книгите 
провокират фантазията на малката Агата и през 
самотното си детство тя се обгражда с множество 
въображаеми приятели. Започва да разиграва сценки 
с тях и прописва поезия. Парични затруднения 
карат семейството Милър да напусне Англия – 
петгодишната Агата и родителите й заживяват във 
Франция, където с помощта на гувернантката Мари, 
Агата получава първите си уроци по френски. В 
действителност познанията на Агата Кристи по този 
език са непълни и непостоянни в зрелите й години, 
но именно детството във Франция позволява на 
писателката да смесва речта на прочутия си герой 
Еркюл Поаро с френски думи и изрази  Учи пеене в 
Париж, работи като медицинска сестра за Червения 
кръст. Омъжва се за Арчибалд Кристи през 1914 г., 
който е пилот в Кралския корпус и прекарва цялата 
Първа световна война във Франция. Там работи в 
диспансер, откъдето придобива задълбочени познания 
за отровите и ефекта им върху човешкото тяло. Затова 
и част от убийствата, описани в романите ѝ, са от 
отравяне. Първия си криминален роман, „Аферата 
в Стайлс“, пише през 1917 г. (Издаден е през 1920 
г.). В този роман запознава читателите с белгийския 
детектив Еркюл Поаро, но продажбите на романа са 
толкова незначителни, че авторката не получава и 
пени хонорар. Всичко се променя с публикуването 
на „Убийството на Роджър Акройд“, издаден през 
1926 г. Гениалният обрат на сюжета и изненадващата 
развръзка са същинска революция в улегналия жанр 
на детективските истории. 
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Датата е 3-ти декември 1926 година. Агата 
Арчибалд Кристи приспива прекрасната си дъщеря 
Розалинд, приготвя малък сак с дрехи, облича сивото 
си палто и отпрашва в неизвестна посока с колата си 
– зелен „Морис“. Животът й е в преломен момент. 
Агата е на 35 години, но семейството й се разпада. 
Дванадесетгодишният й брак с атлетичния, къдрокос 
авиатор Арчибалд е към своя край. Само преди няколко 
дни тя го е спипала с любовницата му в къщата на 
общ приятел. Малко преди това Агата е изгубила 
майка си, а романите й все още не са така продаваеми 
както ще бъде години по-късно. Единственото, което 
я държи жива, е дъщеря й Розалинд. Може би Агата 
Кристи е преживявала депресия и е искала да сложи 
край на живота си? Или е искала да представи съпруга 
си в негативна светлина? Дали не е събирала материал 
за следващия си роман? До ден-днешен мотивът 
за изчезването на Агата Кристи остава мистерия. 
В продължение на 11 дни тя е в неизвестност, а 
властите претърсват района, където е открита колата 
й. Първоначално ченгетата смятат, че писателката се 
е самоубила в бездната, до която е открита колата й. 
Впоследствие разработват и версията, че може да е 
жертва на престъпление.

Съществува и теория, според която Агата 
Кристи е планирала всичко. В нейна подкрепа са 
писмата, които писателката изпраща след изчезването. 
В тях обаче тя разказва две различни истории. Пред 
брат си, госпожа Кристи твърди, че е на почивка. В 
писмото до полицията споделя опасенията си, че някой 
се опитва да я убие…  В онзи студен, тъмен петък 
Агата Кристи прекарала няколко часа в любимия си 
люлеещ се стол в дома си в Бъркшир. Може би си е 
мислела за майка си или за грозния спомен от гледката 
на съпруга й в обятията на по-младата Нанси Нийл. 
Около 21:35 часа в студената нощ Агата Кристи 
създава най-великата мистерия на всички времена – 
собственото си, необяснимо изчезване. Цялата нация 
била нащрек в търсене на изчезналата Агата Кристи. 
Хайки полицаи обикаляли околността, а новината 
за липсата напуснала пределите на континента и се 
разпространила в цял свят. 1000 полицаи и 15 хиляди 

доброволци издирвали писателката в околността, 
докато самолети кръжели в търсене на изчезналата. 
Местни ловци и кучета им обикаляли долините. До 
изоставената кола бил доведен домашния любимец на 
Агата, който също бил включен в търсенето. Горкото 
животно не открило и следа от собственичката си. 
Отчаян, началник Кенуърд, водещ разследването, 
опрял до колегите писатели на Кристи – Артър 
Конан Дойл и Дороти Сайърс, за да почерпи от 
детективските им умения. Твърди се, че сър Конан 
Дойл стигнал дотам, че намерил медиум и го снабдил 
с една от ръкавиците на Агата, за да види дали духът 
й е в отвъдното.

В прочутия балнеоложки град в Йоркшир, 
в хотел „Лебед“ една от гостенките се набивала на 
очи, защото винаги стояла встрани от шумотевицата. 
Всъщност това е Тереза Нийл от Кейптаун, Южна 
Африка, която се регистрирала в хотела без никакъв 
багаж. 

Тереза Нийл някак напомняла на онази 
изчезнала писателка, която давали по новините 
през последните 11 дни. Всъщност хотел „Лебед“ 
е мястото, където ходиш, за да бъдеш забелязан и 
същевременно можеш да останеш незабелязан, ако 
пожелаеш. Но набитото око на музиканта на банджо 
Боб Тапин нямало как да не забележи срамежливата 
Тереза. Всъщност тя много му приличала на някой… 
В крайна сметка той разпознал изчезналата писателка 
и незабавно сигнализирал в полицията. А полицията, 
от своя страна, уведомила съпруга й Арчибалд и го 
повикала да разпознае и прибере жена си. Когато 
Арчи пристигнал в хотела, не последвала радостна 
сцена. И така писателката била открита невредима и в 
добро здраве, макар и на 200 мили от мястото, където 
изчезнала. Намирането й повдигнало още десетки 
въпроси пред детектив Кенуърд. Дори имало повече 
неясноти в намирането й, отколкото в изчезването й. 
Агата така и не пожелала да хвърли светлина относно 
отсъствието си. Твърдяла, че не помни почти нищо. 
Нито защо е избрала да се регистрира в хотела с 
фамилията на любовницата на мъжа си. Тя обяснила, 
че изчезването й е било нещо като ходене на сън. И 



Българско списание за психиатрия. 2018;3(4).

276

така, като същински сомнамбул, се озовала в хотела 
като удовлетворена и щастлива жена, вярвайки че 
току-що се е завърнала в Англия от Южна Африка. 
Мъжът й изглеждал абсолютно удовлетворен от 
обясненията й за загубата на паметта. Може би се 
е надявал, съпругата му е забравила и за грозната 
сцена с любовницата, на която станала свидетел 
преди да изчезне. Докторите, които прегледали 
Агата, обяснявали случилото се със състояние на 
психотранс, предизвикан от стрес. И все пак – как 
е успяла в това състояние да се качи на влак и да се 
движи незабелязано 11 дни в едно от най-помпозните 
и снобарски места в Англия?

Перфектното изчезване и перфектното 
укриване. Без трупове и престъпления, каквито 
има в криминалните й романи, но въпреки това по-
интригуващо от тях. Типично в стил Агата Кристи. 

В крайна сметка писателката успяла да се 
възстанови напълно след случая. Две години по-
късно се развела с мъжа си. Нуждата й да  изчезне се 
проявила отново и тя се качила на Ориент Експрес и 
отпрашила към Близкия Изток. Именно там срещнала 
любовта на живота си, с който прекарала 45 години 
– археологът Макс Малоун. По време на втория си 
брак Агата Кристи често придружавала мъжа си на 
разкопките му в Ирак и Сирия. Местата от Близкия 
изток се превърнали и в основна тема на книгите й от 
този период. 

Идва моментът, в който тя се превърнала 

в най-продаваната писателка в цял свят с над 2 
милиарда продадени копия. Превеждана на 103 езика 
– повече от гениалния Уилям Шекспир. И разбира се 
никога не проговорила повече за мистериозните 11 
дни, в които била в неизвестност. Дори забранявала 
темата да се повдига от журналистите, които я 
интервюирали. През 1955 г. Кристи става първият 
автор, получил наградата „Гранд Мастър“ на 
американските писатели на мистерии. Обявена е за 
кавалер на Ордена на Британската империя през 1971 
г. и фигурира в Книгата за рекорди на Гинес като 
най-продавания автор на художествена литература 
на всички времена.  Резултатите от анкетата на 
Сдружението на криминалните писатели сред 600 
автори на криминални романи бяха обявени на 
честването на 60-годишнината на сдружението. 
Макар романът „Убийството на Роджър Акройд“да е 
написан още през 1926 г., той остава най-добрият в 
този жанр до ден-днешен, преборил конкуренцията 
на „Мълчанието на агнетата“на Томас Харис и на 
два романа на Реймънд Чандлър. Кристи държи и 
рекорда по максимален брой театрални постановки 
по нейни произведения, а пиесата „Капан за мишки“ 
е поставена за първи път през 1952 г. и до момента 
продължава да е на сцената. Малко известен факт е, 
че Агата страдала от дисграфия – неспособност да 
записва текстове, затова тя е диктувала всичките си 
произведения.

На 12 януари 1976 светът се разделя със 
знаменитата Агата Кристи.

Книгопис:

1. Agatha Christie Ltd.
2. Encyclopedia of Great Literature. 
3. Britannica‘s Great Books of the Western World. 
4. Agatha Christie: An Autobiography.
5. Югет Бушардо. Агата Кристи. С., Рива, 2011.
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Депресия, оксидативен стрес и антиоксиданти
Детелина Комсийска, Йордан Петков
Тракийски Университет, Медицински факултет, Стара Загора
Катедра Неврология, Психиатрия и МБС

През последните години все повече се обсъжда ролята на оксидативния стрес в етиопатогенезата 
на депресията. Механизмите, чрез които стресът оказва отрицателно въздействие върху мозъка, все още 
не са достатъчно разбрани. Свободните радикали причиняват бързо увреждане на определени клетъчни 
макромолекули, които могат да бъдат замесени в цитотоксични ефекти в централната нервна система. 
Изследва се ефективността на нови видове суплементираща терапия с антиоксиданти – витаминиА, Е, С, 
Омега-3 мастни киселини, Коензим Q10 и Zn.

Българско списание за психиатрия. 2018: 3(4):277-287. 
Ключови думи: Оксидативен стрес, депресия, антиоксиданти

Depression, oxidative stress and antioxidants
Detelina Komsiiska, Yordan Petkov
Thracian University, Medical Faculty – Stara Zagora
Department of Neurology, Psychiatry and Medicine of Disasters

In recent years, the role of oxidative stress in the etiopathogenesis of depression has been increasingly discussed. 
The mechanisms by which stress has a negative effect on the brain are not yet fully understood. Free radicals cause 
rapid damage to certain cellular macromolecules that may be involved in cytotoxic effects in the central nervous system. 
The effectiveness of new types of supplementation therapy with antioxidants – vitamins A, E, C, Omega-3 fatty acids, 
Coenzyme Q10 and Zn are being studied.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2018, Vol 3(4):277-287. 
Key words: oxidative stress, depression, antioxidants

Според данните на Световната здравна 
организация (СЗО) депресията (депресивно 
разстройство) е четвърта в списъка на най-
сериозните здравословни проблеми. Смята се, че 350 
милиона души по света страдат от депресия, която е 
приблизително 5% от световното население, докато 
в развитите страни този процент може да достигне 
10%. Същността на проблема произтича от липсата 
на познания за етиологичните, невробиологичните 
и фармакологичните механизми на патогенезата на 
клетъчнo и молекулярнo нивo. Освен това, диагнозата 
на заболяването е само наблюдателна, така че 
депресивните синдроми все още не могат да бъдат 
ясно кодифицирани и разбрани (Willner et al., 2013 121). 

Изглежда, че комплексната мрежа от 
взаимосвързани генетични, биологични (променливи 
нива на невротрансмитери, например допамин и 
серотонин), екологични и психосоциални фактори 
предразполага към развитието на депресивно 
разстройство (Kendler et al., 1993 46, Sullivan et al., 
2000 107, Dröge, 2002 30). Въпреки че патогенезата на 
заболяването не е напълно разбрана, има съобщения 
за ролята на биохимични пътища – оксидативен 
и нитрозативен стрес и пътя на катаболитите на 
триптофан – в развитието на депресивни разстройства.
 Депресията е психично разстройство, ха-
рактеризиращо се с редица основни симптоми 

като понижено настроение, нарушения на био-
логичния ритъм, психомоторна ретардация, без-
покойство, соматични разстройства, както и други 
неспецифични симптоми (Bembnowska, Jośko, 2011 

9). Има многофакторна етиология, с биологични, 
психологически и социални фактори, които играят 
важна роля (Lopresti, 2015 56). Няколко хипотези са 
предложени, за да обяснят механизмите, залегнали в 
депресията. Първо, се смята, че депресията е свързана 
с нарушения на серотониновата, норепинефриновата 
и допаминовата невротрансмисия. Нещо повече, 
много наблюдения поддържат участието на системата 
на ГАМК в патомеханизма на депресията (Moretti 
et al., 2016 72). Нивото на ГАМК в плазмата и в 
цереброспиналната течност при пациенти, страдащи 
от депресия, е намалено (Luscher et al., 2011 57, Rosa et 
al., 2016 96), което е показател за намалената му синтеза 
в мозъка. Скорошни данни сочат, че хроничният стрес, 
чрез иницииране на промени в хипоталамо-хипофизо-
надбъбречната ос и имунната система, действа като 
инициатор за споменатото по-горе нарушение.  

Например, глюкокортикоидите и провъзпали-
телните цитокини повишават превръщането на трип-
тофан в кинуренин, което води до намаляване на 
синтеза на мозъчния серотонин (защото по-малко 
триптофан е достъпен за превръщане в серотонин) 
и увеличаване на образуването на невротоксични 
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метаболити, например на глутаматния антагонист 
– хинолинова киселина. Показано е също, че 
активността на допаминергичните системи е намалена 
в отговор на възпалението (Capuron et al., 2012 18). 
Също така, някои генетични фактори се предполага, 
че са замесени в депресивната етиология (Bigdeli et al., 
2017 11). Освен това, апоптозата на мозъчните клетки 
изглежда също участва в развитието на депресия, тъй 
като са наблюдавани промени в броя и морфологията 
на астроцитите при пациенти с голямо депресивно 
разстройство (Altshuler et al., 2010 3, Cobb et al., 2016 
23, Rajkowska et al., 2013 86, Rubinow et al., 2016 98). 
Това може да зависи поне отчасти от действията на 
проинфламаторни цитокини, тъй като се установява, 
че хинолиновата киселина допринася за увеличаване 
на апоптозата на астроцити или неврони (Guillemin et 
al., 2005 40, Braidy et al., 2009 14).  

Изследванията върху хора и животни 
предполагат интересна връзка между митохон-
дриалните заболявания и депресията. Въпреки 
че депресията исторически е била свързана с 
промени в моноаминергичната фармакология и 
хипокампалната неврогенеза при възрастни, новите 
данни все повече включват все по-широки форми на 
намалена пластичност, включително пластичност 
във вътрешността на клетката. Митохондриите са 
клетъчната електроцентрала на еукариотните клетки 
и регулират мозъчната функция чрез оксидативен 
стрес и апоптоза. Някои проучвания показват, че 
митохондриалната дисфункция може да играе важна 
роля в патофизиологията на депресията. Промените 
в митохондриалните функции като оксидативно 
фосфорилиране и мембранната полярност, които 
увеличават оксидативния стрес и апоптозата, могат 
да предшестват развитието на депресивни симптоми. 
Данните за ефектите от антидепресантните лекарства 
обаче са противоречиви: някои проучвания показват, 
че те нямат ефект върху митохондриалната функция 
или дори потенцират нейната дисфункция, докато 
други проучвания показват по-благоприятни 
ефекти. Като цяло, данните показват интригуваща 
връзка между митохондриалната функция и 
депресията, която изисква по-нататъшно изслед-
ване. Митохондриите могат да бъдат обект за 
разработването на нови антидепресивни лекарства, а 
специфичните форми на митохондриална дисфункция 
могат да бъдат идентифицирани като биомаркери за 
персонализиране на лечението и за ранна диагностика 
чрез диференциране между нарушения с подобни 
симптоми.

Митохондриите са основният източник на 
реактивни кислородни видове (ROS), които при 
нормални условия играят важна роля в клетъчната 
сигнализация и хомеостазата. ROS се произвежда 
по пътя на оксислително фосфорилиране, но при 
нормални физиологични условия митохондрите 
създават защитни фактори, които могат да 
неутрализират вредните свободни радикали (Petschner 
et al., 2018 80). Например, съществува митохондриална 
матрична тиолова система, която играе важна роля 

в антиоксидантната защита (Murphy, 2012 74). В 
електрон-транспортната верига комплексите даряват 
електрони на радикали, произвеждащи кислород, 
като супероксид и пероксидази, и високите нива на 
тези радикали и оксидативният стрес причиняват 
увреждане на липидите, повишават разрушаването 
на ДНК, и окисляват ядрената и митохондриалната 
ДНК (Tobe, 2013 115; Czarny et al., 2015 25). По-
ниските нива на ROS също играят роля в нормалното 
клетъчно функциониране, като диференциация 
на клетките, регенерация на тъкани, редукционна 
биология и насърчаване адаптирането към промени 
в околната среда (Vakifahmetoglu-Norberg et al., 2017 

117). Производството на силно реактивни свободни 
радикали се увеличава, при преждевременно 
изтичане на електрони към кислорода в електрон-
транспортната верига, увеличавайки оксидативния 
стрес. Супероксидът е един от предшествениците 
на ROS, а комплекс I и III са основно отговорни за 
неговото производство (Vakifahmetoglu-Norberg et al., 
2017 117). 

Оксидативният стрес може да бъде причина 
или последица от увреждане на митохондриите и 
митохондриалната ДНК (Xie et al., 2017 122). Martins-
de-Souza et al., 2012 69 спекулират, че намаляването 
на АТФ може да се дължи на оксидативен стрес и 
че повишените нива на субединиците в комплексите 
на окислително-фосфорилиращата система са 
компенсаторни. Всъщност намаляването на АТР и 
връзката му с оксидативния стрес са свързани не 
само с депресията, но и с психотичните разстройства 
(Chouinard et al., 2017 21), аутизма (Rose et al., 2014 

97), тревожните разстройства (Kumar, Chanana, 2017 
53), болестта на Алцхаймер (Tramutola et al., 2017 116) 
и болестта на Хънтингтън (Quintanilla et al., 2017 85).
  Няколко статии съобщават за връзката между 
оксидативния стрес и депресията. Ben-Shachar, Karry, 
2008 8 са установили повишаване на оксидативното 
увреждане и промени в комплекс I на електрон-
транспортната верига в префронталния кортекс 
на депресивни пациенти. Други изследователи 
отбелязват намаляването на нивата на антиоксиданти 
и антиоксидантните ензими при депресията и 
свързаните с тях когнитивни дефицити (Anderson, 
2018 5). При предклиничен модел на депресия с 
имобилизиращ стрес, при който животните са били 
имобилизирани за 6 часа на ден, нивата на клетъчния 
антиоксидант глутатион спаднали с 36.7% след 21 дни, 
докато липидната пероксидация се повишила (Madrigal 
et al., 2001 61). Авторите предполагат, че липидната 
пероксидация може да причини митохондриална 
дисфункция, като уврежда мембраните и причинява 
екситотоксичност, която може да бъде потенцирана 
от повишено производство на реактивни молекули 
(Braughler, Hall, 1989 15) или намалените нива на 
антиоксиданти. В модела на депресия при обонятелна 
булбектомия нивата на глутатион също се понижават, 
докато кислородният супероксид, азотният оксид 
(NO) и нивата на липидния хидропероксид са 
увеличени при мишки (Holzmann et al., 2015 44) и 
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плъхове (Almeida et al., 2017 2).
Както беше споменато по-горе, беше 

изследван ефектът от 21-дневен стрес от рестрикция 
върху митохондриалната дисфункция при плъхове 
(Madrigal et al., 2001 61). Авторите съобщават, че 
митохондриалната активност комплексите I-III на 
електрон-транспортната верига е значително понижена 
след само 7 дни ограничителенен стрес (6 часа на 
ден); обаче, няма разлика в комплекс IV и никакво 
стрес-индуцирано намаление на консумацията на 
кислород през 21-дневния период. Те предполагат, 
че митохондриалната дисфункция е резултат от 
свръхпроизводството на NO, тъй като в мозъчната 
тъкан е установено натрупване на метаболити от 
NO. По същия начин, 40 дни на хроничен променлив 
стрес намаляват предпочитанията за захароза, както 
и инхибират комплексите I, II и IV в мозъчната 
кора и церебелума на плъхове (Rezin et al., 2008 92). 
Интересното е, че повишената експресия на протеини, 
свързани с митохондриалния внос и транспортиране 
в пътя на окислителното фосфорилиране, също се 
наблюдава при предклиничния модел на тревожност 
при мишки, нарушение, което е силно комбинирано 
с депресия (Filiou et al., 2011 33). Освен това, в 
този модел, експресията на ензими, участващи в 
катализиране на реакциите на гликолизата, също е с 
нарушена регулация.

Механизмите, чрез които напрежението в 
околната среда оказва отрицателно въздействие върху 
мозъка, все още не са напълно разбрани. Съществуват 
обаче доказателства, че свободните радикали като 
NO причиняват бързо увреждане на определени 
клетъчни макромолекули, които участват в системата 
на електрон-транспортната верига, което на свой ред 
ще намали производството на АТФ и могат да бъдат 
замесени в цитотоксични ефекти в централната нервна 
система (Cleeter et al., 1994 22; Lizasoain et al., 1996 55). 
Madrigal et al., 2001 61) не откриват промени в нивата 
на АТФ, което дава допълнителни доказателства, че 
може би трябва да се достигне праг на увреждане в 
електрон-транспортната верига преди да намалее 
способността на митохондриите за поддържане на 
хомеостазата (Davey, Clark, 1996 27). 

Антидепресивното лечение повлиява нивото 
на оксидативния стрес при пациенти с депресия. 
Например, по-високият статус на общ серумен 
оксидант и по-ниският общ серумен антиоксидантен 
капацитет са нормализирани при депресирани 
пациенти след 42 дни антидепресантно лечение 
(Cumurcu et al., 2009 24). Подобни открития са 
докладвани и при животински модели на депресия. 
Медикаментът Venlafaxine увеличава експресията на 
антиоксидантните митохондриални гени в мозък на 
мишки, което намалява нивата на водороден пероксид 
и пероксинитрит (Goemaere, Knoops, 2012 38; Tamási 
et al., 2014 112). 
 Освен това, на фона на лек хроничен стрес, 
Lamotrigine, Aripiprazole и Escitalopram нормализират 
дейността на глутатион и глутатион пероксидаза в 
кортикалните области (Eren et al., 2007 31). Лекият 

хроничен стрес увеличава липидната пероксидация 
в кората и плазмата, но също така се възстановява 
от същите три медикамента. Подобно проучване 
разкрива, че Venlafaxine може да обърне хроничната 
лека стрес-индуцирана редукция на глутатион 
пероксидазната активност и витамин С и увеличаване 
на липидната пероксидация и NO в кортекса при 
плъхове (Eren et al., 2007 31).

Допълнителна връзка между РОС и депресия 
е предложена от скорошна работа, фокусирана върху 
протеина на извънклетъчната матрица - релин. 
Релинът е свързан с депресия в предклинични 
депресивни модели: Намаляването на експресията 
на реилин в хипокампалната субгрануларна зона е 
свързано с възникването на депресивно-подобно 
поведение, и хетерозиготните релинови мишки с 
50% от нормалните нива на релин се повлияват 
силно от депресогенния ефект на стресовите хормони 
(Lussier et al., 201160, 201359). Интересно е, че една 
субпопулация от клетки, съдържащи релин, също ко-
експресира nNOS (азотен-оксид синтаза), а процентът 
на невроните, коекспресиращи и двата маркера, 
е специфично понижен в субгрануларната зона и 
молекулярния слой на дентатния гирус в хипокампа. 
(Romay-Tallon et al., 2010 94). 

Тъй като релиновата секреция от неврони в 
субгрануларната зона могат да участват в регулацията 
на узряването на новозародени неврони при 
възрастни (Lussier et al., 2009 58), и тъй като дефицити 
в хипокампалната неврогенеза при възрастни 
се предлага като ключов момент, подчертаващ 
развитието на депресивен фенотип, бяха тествани 
ефектите на повторни кортизолови инжекции върху 
коекспресията на релин и на азотен-оксид синтазата 
върху хипокампалните субрегиони в мозъците на 
диви и релинови мишки. Открито е, че повторното 
инжектиране на кортизол (в дози, индуциращи 
депресивно поведение; Lussier et al., 2011 60) съзава 
дисбаланс между релин и азотен-оксид синтазната 
експресия в пролиферативната субгрануларна зона 
на дентатния гирус, като кортизулът индуцира 
намаляване на колокализацията на релин и азотен-
оксид синтаза при диви мишки, но значително 
повишаване на колокализацията им при релинови 
мишки. Тези резултати са показателни за дълбока 
екситотоксичност в невроните на дентатния гирус 
след хронично излагане на стрес хормони до степен, 
която води до депресивно поведение (Romay-Tallon et 
al., 2010 94, 2015 95). 

Азотният оксид и други ROS инхибират 
митохондриалната 2-оксоглутарат дехидрогеназа, 
което води до повишени нива на глутамат, което в 
крайна сметка води до глутаматна екситотоксичност 
и клетъчна смърт (Weidinger et al., 2017 ). Връзката 
reelin-NO-синтаза трябва да получи по-голямо 
експериментално внимание, тъй като редица 
съобщения показват, че измененията в експресията на 
релин в рамките на дентатния гирус могат да доведат 
до недостатъчно съзряване на новообразувани 
гранулирани неврони и до намалена хипокампална 
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пластичност и могат да представляват ключово 
събитие в патофизиологията на депресия (Caruncho et 
al., 2016 19).

Има и важна връзка, свързана с възпалението, 
което трябва да се разгледа в контекста на тези 
експерименти. Много изследвания подкрепят 
идеята, че възпалителните процеси се включват 
в депресията и повлияването на възпалителните 
цитокини към намаляване на симптомите на 
депресия е много активна област на изследване 
(Shariq et al., 2018 103). Изследванията показват, че 
про-възпалителните цитокини променят комплексите 
на електрон-транспортната верига и комплексните 
ензими, свързани с тях (Samavati et al., 2008 100), 
както и че те активират про-апоптозните протеини 
и каспазната каскада (Bansal, Kuhad, 2016 7). При 
мишки, инжектирането на липополизахарид, който 
индуцира силни имунни отговори и секреция на 
провъзпалителни цитокини, значително повишава 
депресиеното поведение, в тестовете за избор на 
захароза и принудителните плувни тестове и намалява 
нивата на АТФ и потенциала на митохондриалната 
мембрана в хипокампуса (Chen et al., 2017 20). 

Промени в няколко компонента на 
имунната система и възпалителни маркери също са 
наблюдавани при животни с ниска или нулева релинна 
експресия (Green-Johnson et al., 1995 39.). Докладвано 
е, че тези животно не само са доста податливи на 
депресогенните ефекти на кортизола (Lussier et al., 
2011 60,), но също показват алтерации в групирането 
на специфични мембранни протеини в лимфоцитите 
(Rivera-Baltanás et al., 2010 91) което подтиква 
проучване на клъстерирането на мембранните 
протеини в лимфоцитите при пациенти с депресия и 
предлагане на модела на групиране на специфични 
протеини в плазмената мембрана на лимфоцитите 
като биомаркер на депресията и като причинител на 
някои от възпалителните събития, наблюдавани при 
депресия (Rivera-Baltanas et al., 2012 89, 2014 90, 2015 88). 
В действителност промени в оксидативния стрес при 
лимфоцитите са ясно демонстрирани в депресията 
(Szuster-Ciesielska et al., 2008 109; (Czarny et al., 2018 26). 

Показано е, че периферните инжекции на 
противовъзпалителното лекарство Etanercept (което 
не е в състояние да пресече кръвно-мозъчната 
бариера) не само намалява депресивното поведение, 
предизвикано от честото приложение на кортизол, 
но също така нормализира неврохимичния фенотип 
на релин-експресиращите клетки в хипокампалния 
дентатен гирус. Спекулира се, че и периферните, и 
вторичните централни действия могат да учстват 
в антидепресивните ефекти на Etanercept (Brymer 
et al., 2018 16). Изглежда ясно, че ще са необходими 
допълнителни изследвания върху връзката между 
релин, оксидативен стрес и възпаление при депресия, 
не само за да се определи как тези фактори могат 
да бъдат важен компонент на патофизиологията на 
депресията, но и за използването им като възможни 
цели при разработването на нови антидепресантни 
лекарства.  

Нитрозативен и оксидативен стрес
Нитрозативният и оксидативният стрес 

неизбежно се свързват с появата на свободни 
радикали. През 1956 г. американският специалист 
по геронтология Денъм Харман описва свободните 
радикали като съединения, участващи в процесите, 
водещи до увреждане на клетките, мутагенеза, 
развитие на тумори и биологично стареене. 
Изследванията на реактивните кислородни (ROS) 
и азотни (RNS) видове показват двойното естество 
на съединенията. От една страна, тези реактивни 
съединения могат да повредят биомолекули, което 
може да доведе до тъканна дисфункция. От друга 
страна, те представляват съществен елемент в 
пътищата за сигнална трансдукция, които активират 
стресов отговор. Концентрацията на радикалите 
е решаваща за тяхното естество - при ниски 
концентрации, те са модулатори; при високи нива те 
имат токсичен ефект (Dröge, 2002 30).  

Оксидативен и нитрозативен стрес при 
развитието на депресия 

Дисбалансът между производството и 
неутрализацията на ROS е характерен за пациентите 
с депресия. Потенциална причина за DD изглежда 
намалена активност на антиоксиданти, главно намалени 
нива на цинк (Zn), коензим Q10 (CoQ10), витамини А, 
С и Е, глутатион в плазмата, които засилват процесите 
на окисляване, включително липидната пероксидация 
и увреждане на протеини и ДНК (Pandya et al. 2013 
79). Резултатите от проучванията върху антиоксиданти 
обаче са разноцветни. При някои от тях пациентите 
не се различават от здрави индивиди по отношение на 
плазмени нива на витамините А, С и Е (Kotan et al., 
2011 52). От друга страна, Maes et al., 2000 63 са открили, 
че нивата на витамин Е в плазмата на пациентите с ДД 
са по-ниски в сравнение със здрави доброволци. Това 
се потвърждава от проучване за серумните нива на 
алфатокоферол (Owen et al., 2005 78). Друго изследване 
предполага, че тежестта на заболяването е свързана с 
повишените нива на витамин С в плазмата (Kobrosly, 
Wijngaarden, 2010 50). Разликите в резултатите могат 
да се дължат на техните свойства - витамините А и 
Е са мастноразтворими и тяхното разпределение 
се определя от количеството на липопротеините с 
ниска плътност (LDL) и триглицеридите (Maes et al., 
2000 63). В допълнение, някои неточности могат да 
възникнат от разликите в размерите на изследваните 
групи, въздействието на околната среда и тежестта на 
заболяването. Освен това, пациентите с депресия се 
характеризират с намалена активност на глутатион 
пероксидаза (GPx), повишена активност на ксантин 
оксидаза (Ox – ензим, отговорен за производството 
на водороден пероксид и супероксиден анион) и 
повишена активност на супероксид дисмутаза (SOD) 
(Maes et al., 2011 64, Wei et al., 2009 119). 

Относно супероксид дисмутазата (SOD) 
и глутатион пероксидазата (GPx), има също някои 
несъответствия между проучванията. Някои от 
тях потвърждават връзката между депресията и 
повишената активност на SOD (Wei et al., 2009 
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119, Sarandol et al., 2007 101). Някои изследователи 
потвърдиха, че появата на депресия е свързана с 
прекомерна активност на Gpx (Bilici et al. 2001 
12); докато други не установяват разлика между 
изследваните и контролните групи (Kotan et al., 201152, 
Kodydkova et al., 2009 51).  

От гледна точка на депресията, цинкът 
(Zn) също е важен микроелемент. Zn участва в 
регулирането на и умствените и паметови функции. 
Изследователите са забелязали намаляване на броя 
на прогениторните клетки и незрелите нервни клетки 
в хипокампуса на плъхове, лекувани с диета с ниско 
съдържание на Zn (Suh et al., 2009 106). Допълнителни 
проучвания, включващи тези животни, показват, 
че недостигът на Zn води до появата на депресивни 
симптоми (Ho, Wang 2010 43). Повреждането на 
клетъчните биомолекули е едно от последствията 
от окислителния и нитрозативния стрес. Някои 
от продуктите от тези процеси могат да служат 
като специфични маркери, които могат да бъдат 
използвани за ранна и точна диагностика в бъдеще. 
Един пример за такива маркери включва 8-оксогуанин 
(8-oxoG), показател за оксидиращо ДНК увреждане, 
чиито повишени нива са били открити в урината, 
цереброспиналната течност, серума и периферните 
кръвни мононуклеарни клетки при депресивни 
пациенти (Poniatowska-LeszczyĔsk, Maáyszczak 2013 

81, Gaáecki et al., 2009 35). Последващо изследване, 
проведено с използване на мононуклеарни клетки от 
периферна кръв, получено от пациенти с депресия, 
потвърждава, че депресията е придружена от 
повишено количество оксидативно модифицирани 
нуклеобази (Czarny et al., 2015 25).  Друг потенциален 
маркер за депресия може да включва повишена 
концентрация на малондиалдехид (MDA), продукт 
на пероксидацията на полиненаситени мастни 
киселини (PUFAs), причинена от повишени нива на 
ROS и RNS (Herken et al., 2007  42). В допълнение, 
пациентите с последващи повтарящи се депресивни 
епизоди показват по-високо ниво на MDA в сравнение 
с пациентите с начален епизод на това заболяване. 
Проучванията показват, че пациентите с депресия се 
характеризират с намалени нива на полиненаситени 
мастни киселини (PUFAs) в клетъчната мембрана 
на еритроцитите. Разграждането на мембранните 
липиди може да бъде причинено от интензификацията 
на процесите на пероксидация (Herken et al., 2007 42, 
Stefanescu, Ciobica 2012 105). 

Друг продукт на окисляването на мастни 
киселини е 8-изо-простагландин F2 (8-isoPGF2), 
който се образува по време на окисляването на 
арахидоновата киселина. 8-iso-PGF2 може да 
бъде потенциален биомаркер в диагностиката 
на депресивно разстройство, тъй като хората с 
депресивни разстройства имат повишени нива на това 
съединение (Dimopoulos et al., 2008 29). Пациентите 
с депресия също се характеризират с аномалии в 
производствения път на реактивните азотни видове, 
което се проявява от повишени нива на азотен оксид 
(NO). NO може да има силно токсичен характер. Това 

се дължи на реакцията на NO с супероксид, което води 
до образуване на пероксинитрит – съединение, което е 
силно реактивоспособно с ароматни аминокиселини, 
особено с тирозин и фенилаланин, което води до 
нитрирани форми на тези аминокиселини (Maes et 
al., 2011 65). Освен това, пациентите с депресия се 
характеризират с повишени нива на антитела от клас 
IgM срещу нитрирани протеинови субстрати (предимно 
нитрирана форма на тирозин), които възникват поради 
високата реактивност на пероксинитрита (Dimopoulos 
et al., 2008 29). В допълнение, пациентите след опити 
за самоубийство са имали по-високи нива на NO в 
серума в сравнение с пациенти без такива опити. 
Анализ, който използва неврони, произхождащи 
от супрахиазматичното ядро   на пациенти, които са 
извършили самоубийство, потвърждава повишената 
експресия на азотен-оксид синтазата. Освен това 
проучванията показват, че пациентите с рецидивираща 
депресия имат значително повишени нива на NO в 
серума (Dimopoulos et al., 2008 29). 

Интересното е, че не се откриват значителни 
разлики в експресията на индуцируема азотen-оксид 
синтаза между пациенти с единичен депресивен 
епизод и група, страдаща от повтарящата се форма на 
заболяването (Talarowska et al., 2012 110). Независимо 
от това изследванията показват, че намаляването на 
активността на механизмите за защита срещу ROS 
и RNS, както в периферните кръвни клетки, така 
и в нервните клетки, може да бъде придружено от 
развитието на депресивно разстройство (Maes et al., 
2009 66). Това предполага, че факторите, намиращи 
се в периферията и включени в оксидативния и 
нитрозативния стрес, могат да проникнат в кръвно-
мозъчната бариера. ROS и RNS могат да действат 
невротоксично в мозъка (Talarowska et al., 2015 111). 
Един от мета-анализите потвърждава, че повишените 
нива на ROS при депресия могат да причинят 
разграждане на неврони в хипокампуса (Leonard, Maes 
2012 54). В допълнение, тестовете за пропускливост 
на кръвно-мозъчната бариера предполагат, че тя 
е свръхпропусклива при депресия - протеинови 
елементи (например катаболитите на триптофана - 
TRYCAT) могат лесно да проникнат в мозъка (Buczko 
et al., 2005 17).

Витамин C
Някои изследвания разглеждат връзката 

между витамин C и депресия. (Han et. al., 2018 41) 
обобщават участието на витамин С в психичните 
разстройства, като представят наличните данни за 
фармакологичните му ефекти в животински модели, 
както и в клинични проучвания. Витамин С, особено 
неговата редуцирана форма, привлича вниманието 
към многобройните си функции в различни тъкани 
и органи, включително централната нервна система. 
Витамин С предпазва неврона от оксидативен стрес, 
облекчава възпалението, регулира невротрансмисията, 
повлиява невроналното развитие и контролира 
епигенетичната функция. Всички тези процеси са 
тясно свързани с психопатологията. През последните 
няколко десетилетия учените разкриха, че дефицитът 
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на витамин С може да доведе до двигателен дефицит, 
когнитивно увреждане и анормално поведение, 
докато добавката на витамин С има потенциален 
превантивен и терапевтичен ефект върху психичните 
заболявания като голямо депресивно разстройство, 
шизофрения, тревожни разстройства и болест 
на Алцхаймер. Въпреки че няколко проучвания 
подкрепят възможната роля на витамин С срещу 
психични разстройства, разработването на повече 
изследвания са от съществено значение за ускоряване 
на познанието и проучване на механизма в тази област.  

Базирани на няколко проучвания (Moretti 
et al., 2016 72, Rosa et al., 2016 96, Moretti et al. 
2012 73, Moretti et al. 2015 71, Zhao et al., 2014 124), 
има предварителни доказателства, че витамин C 
упражнява подобен на антидепресант ефект чрез 
модулиране на моноамин-ергичните системи (Binfaré 
R.W. et al., 2009 13) (например, Вит С е показал, че 
активира серотониновия рецептор 1А (5-НТ1А), 
това активиране е механизъм на действие на много 
антидепресанти, анксиолитични и антипсихотични 
лекарства). Друг механизъм е чрез модулиране 
на ГАМК-ергичните системи (чрез активиране на 
ГАМК-A рецепторите и възможно инхибиране на 
ГАМК-B рецепторите) (Rosa et al., 2016 96). Също така 
инхибира N-метил-d-аспартат (NMDA) рецепторите 
и пътя на L-аргинин-азотен оксид (NO)-цикличен 
гуанозин 3,5-монофосфат (cGMP). Блокирането на 
NMDA рецепторите е свързано с намалени нива на NO 
и cGMP, а намаляването на нивата на NO в рамките 
на хипокампуса показва, че индуцира подобни на 
антидепресанти ефекти (Acuña et al., 2013 1). Витамин 
С блокира калиевите (K+) канали— установено е, 
че приложението му води до антидепресивен ефект 
в теста със суспензия на опашката чрез инхибиране 
на калиевите канали (Acuña et al., 2013 1). Тъй като 
калиевите канали принадлежат към физиологичните 
цели на NO и cGMP в мозъка, тяхното инхибиране 
играе важна роля за лечението на депресия. Освен 
това витамин С активира фосфатидилинозитол-3-
киназа (PI3K) и инхибира активността на гликоген 
синтаза киназа 3 бета (GSK-3p) (Mariam et al., 
2010 68, Acuña et al., 2013 1). Витамин С индуцира 
експресията на хема-оксигеназа 1. Това е кандидат-
депресивен биомаркер, който може да бъде фактор 
във връзката между възпаление, оксидативен стрес 
и биологичните, както и функционалните промени 
в мозъчната активност при депресия. Намалената 
му експресия се асоциира с депресивни симптоми 
(Zhao et al., 2014 124, Robaczewska et al., 2016 93). Тъй 
като за депресията е добре известно, че е свързана с 
променени анти- и проксидантни профили, витамин 
C може да играе антидепресантна функция и чрез 
своите антиоксидантни свойства (Postert et al., 1999 83, 
Acuña et al., 20131). 

Наличните данни от литературата показват, 
че дефицитът на витамин C е много чест при 
пациенти с депресивни разстройства. Gariballa, 2014 
37 в рандомизирано, двойно-сляпо, контролирано с 
плацебо проучване наблюдава, че ниският статус 

на витамин С е свързан с повишени симптоми на 
депресия след остро заболяване при възрастни хора. 
Параметрите са били измерени на изходно ниво, както 
и след 6 седмици и 6 месеца. Пациентите с дефицит 
на витамин С значително повишават симптомите на 
депресия в сравнение с тези с по-високи концентрации 
както при изходното ниво, така и на 6-та седмица. 
Значително по-ниско ниво на серумен витамин С при 
пациенти с депресия срещу здрави контроли също е 
показано от Bajpai et al., 2014 6 и от Gautam et al., 2012 
36. Освен това, в последното проучване добавянето на 
Вит С (1000 mg / ден) в храната заедно с витамини А 
и Е за период от 6 седмици е довело до значително 
намаляване на депресивните симптоми (Gautam et al., 
2012 36). Освен това, проучване на казуси, проведено 
на 60 мъже, които са университетски студенти, показа, 
че при пациентите, диагностицирани с депресия, има 
значително по-нисък прием на витамин C (Prohan et 
al., 2014 84). По подобен начин, при друго проучване 
с контролирани случаи, включващо 116 момичета, 
идентифицирани като имащи депресивни симптоми, 
депресията е била отрицателно свързана с приема 
на витамин С (Kim et al., 2015 49). Rubio-López et 
al., 2016 99, на свой ред изследваха връзката между 
хранителния прием и депресивните симптоми при 
710 валенсиански ученици на възраст 6-9 години и 
също така отбелязаха, че приемът на хранителни 
вещества от Vit C е значително по-нисък при деца с 
депресивни симптоми. В допълнение, увеличаването 
на неадекватния прием на витамин C е значително по-
високо при лица с депресивни симптоми. 

Ефикасността на Vit C като адювантен агент 
при лечението на педиатрично тежко депресивно 
разстройство в двойно-сляпо, плацебо-контролирано 
пилотно проучване е оценено от Amr et al., 2013 4. 
Пациенти (n = 12) лекувани шест месеца с Fluoxetine 
(10–20 mg/day) и витамин C (1000 mg/day) показха 
значително намаляване на депресивните симптоми, 
в сравнение с Fluoxetine+плацебо групата. Не са 
установени сериозни нежелани ефекти. Zhang et 
al., 2011 123 в двойно-сляпо клинично изпитване 
проучиха ефекта на Вит С (500 mg два пъти дневно) 
върху настроението при спешно хоспитализирани 
недепресивни пациенти. Прилаганата терапия 
увеличава концентрациите на витамин C в плазмата 
и мононуклеарните левкоцити и е свързана с 34% 
намаляване на афективните нарушения (Zhang et 
al., 2011 123). Подобно на това, Wang et al., 2013 118 
откриха, че краткосрочното лечение с витамин C (500 
mg два пъти дневно) е свързано със 71% намаляване 
на афективните нарушения и 51% намаляване на 
психологическия стрес при спешно хоспитализирани 
пациенти с високо ниво на хиповитаминоза C. 
Khajehnasiri et al., 2016 48 в рандомизирано, двойно-
сляпо, плацебо-контролирано проучване, включващо 
136 депресирани мъжки работници, наблюдават, 
че приложението на витамин C (250 mg два пъти 
дневно в продължение на 2 месеца) самостоятелно и 
в комбинация с омега-3 мастни киселини значително 
намалява точките по скалата за инвентаризацията на 
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депресията на Бек, само че добавката на омега-3 мастна 
киселина сама по себе си е по-ефективна. Освен това, 
добавянето на витмин C и омега-3 мастни киселини 
самостоятелно (но не в комбинация) намалява 
значително серумните нива на малондиалдехид 
(MDA). Fritz et al., 2014 34 проведоха систематичен 
преглед на проучвания, оценявайки оспорваната 
ефикасност на витамин C като суплементираща 
терапия. 

Триптофанът е основна ароматна екзогенна 
аминокиселина. Около 30% от общия обем на 
триптофан, доставен в тялото, се използва за 
протеинов синтез. Остатъкът от триптофан се 
разгражда през пътя на кинуренин и претърпява 
непротеинов преход към серотонин и мелатонин. 
Метаболизмът на триптофан може да бъде разделен 
според мястото, на което протича. В периферията 
триптофанът претърпява три вида трансформация: 
разкъсване на индоловия пръстен, водещо до 
генерирането на кинуренин, хидроксилация, водеща 
до образуването на серотонин, и декарбоксилация, 
водеща до формирането на триптамин. В централната 
нервна система триптофанът е субстрат за 
производството на мелатонин (хормонът, отговорен 
за поддържането на нормален циркадиан ритъм) и 
серотонин (невротрансмитер, отговорен за емоциите) 
(Keszthelyi et al., 2009 47).  

Антиоксидантите, които едновременно 
модулират окислителните и нитрозативните стресови 
пътища, са важни при лечението на депресивното 
разстройство. Ebselen (органично съединение, 
съдържащо серотонин), което имитира ефекта на 
глутатион-пероксидазата и едновременно с това 
инхибира индоламин 2,3-диоксигеназата (ИДО), е 
един от тези примери. Изследванията върху мишки 
показват, че Ebselen повлиява поведението на 
експериментални животни (подобрява резултатите 
от поведенческите тестове), което показва потенциал 
на органичния селен като терапевтичен агент за 
афективни разстройства (Posser et al., 2009 82). От 
друга страна, научно изследване върху макрофаги, 
получени от човешки моноцити, потвърждава, че 
Ebselen инхибира клетъчната активност на ИДО на 
пост-транслационното ниво. Ebselen действа чрез 
свързване на цистеинови остатъци на ензима, което 
води до конформационна промяна на протеина и 
предотвратява образуване на връзки в субстрата на 
мястото на свързване (Terentis et al., 2010 114).

Както е отбелязано по-горе, депресията се 
свързва с ниски нива на CoQ10. Mehrpooya et al., 
2018 70 предполагат, че сред пациентите с биполярно 
разстройство, адювантният CoQ10, вероятно поради 
своите антиоксидантни и противовъзпалителни 
свойства, може да подобри симптомите на депресия 
за период от 8 седмици. Допълнителни проучвания 
показват, че пациентите с резистентна на лечение 
депресия имат значително по-ниски плазмени нива 
на CoQ10 в сравнение с пациентите без резистентна 
депресия. Ето защо този параметър може да се 
използва за разграничаване на резистентна депресия 

от класическите форми на депресия (Stefanescu, 
Ciobica 2012 105). Друг експеримент показва, че 
пациентите с резистентна депресия се характеризират 
с ниски концентрации на Zn2 + в серума (Siwek et al., 
2010 104). 

Пациентите, които не отговарят на лечение 
с SSRI, трициклични антидепресанти и електрошок 
имат значително понижени нива на Zn2 + в кръвната 
плазма (Swardfager et al., 2013 108, Maes et al., 1997 
67). Терапията с SSRI, допълнена с цинк, може да 
доведе до намаляване на тежестта на заболяването 
според инвентаризацията на депресията на Бек в 
сравнение с плацебо групата (Nowak et al., 2003 77, 
Ranjbar et al., 2013 87). Посочена бе потенциалната 
употреба на цинк, като добавка за предотвратяване 
на депресивни симптоми, но изследванията в тази 
област не са ясни (Sawada, Yokoi 2010 102). Nguyen et 
al., 2009 76 не потвърждават хипотезата за лечебните 
свойства на цинка.

Депресията е свързана и с ниски нива на 
витамин А. Изследванията върху плъхове показват, 
че лечението с SSRI спомага за оптимизиране нивото 
на витамин А в мозъка (Eren et al., 2007 32). След 
24-седмично лечение пациентите с SSRI показват 
нормализирани нива на витамин А в плазмата. 
Регулирането на нивото на витамин А в серума на 
лекуваните пациенти може да се окаже полезно при 
мониторинга на ефективността на лечението с SSRI 
(Kotan et al., 2011 52). Проучванията показват, че 
диетата е от значение за профилактиката и лечението 
на депресията. Резултатите от епидемиологичните 
проучвания показват, че диета, богата на омега-3 
мастни киселини (главно от рибен произход) може да 
предпази от развитието на депресия (Tanskanen et al., 
2001 113). 

Омега-3 киселините влияят върху мета-
болизма на невротрансмитерите и модулират 
ефектите на пътищата на сигнална трансдукция в 
клетките (Horrobin, 2001 45). Maes et al., 1999 62 
откриха промяна в състава на мастните киселини 
в серума на пациенти с депресивно разстройство. 
Депресивните пациенти се характеризират с ниски 
нива не само на полиненаситени мастни киселини, но 
и на омега-3 и омега-6 мастни киселини (Maes et al., 
1999 62). Освен това, Nemets et al., 2002 75 потвърдиха 
засилена ефикасност на антидепресантното лечение, 
когато е суплементирано от етиловия естер на 
ейкозапентаноева киселина (киселина от групата на 
омега-3). Пациентите, на които е даден допълнителен 
етилов естер на ейкозапентаенова киселина (E-EPA), 
се характеризират с по-нисък среден резултат по 
скалата на Хамилтън в сравнение с пациентите 
в плацебо групата (лекувани с антидепресанти и 
плацебо) (Nemets et al., 2002 75). Друго съединение, 
което може ефективно да модулира лечението на 
депресия, е N-ацетилцистеин. Той е предшественик 
на глутатиона (основния антиоксидант) и е особено 
важен за поддържане на нормалното ниво на глутатион 
в мозъка. В допълнение, беше демонстрирано, 
че N-ацетилцистеинът модулира неврогенезата и 
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удължава оцеляването на невроните (Dean et al., 
2011 28). Проучванията показват, че лечението с 
добавянето на N-ацетилцистеин намалява тежестта на 
депресивните симптоми в сравнение с класическото 
лечение. Пациентите, подложени на асистирана 
терапия, показват подобрение в качеството и 
удовлетворението от живота. (Berk, 2011 10).

Заключение
Депресията е сериозно психическо 

разстройство, което засяга все по-голям брой хора. 
Освен това, депресивното разстройство е заболяване, 
което може да варира в зависимост от пациента. Ето 
защо правилната диагноза, както и подходящата 
и ефективна терапия са толкова трудни. Нивото 
на познания по отношение на механизмите на 
развитие на ДД все още е недостатъчно. Предишни 

проучвания потвърждават участието на определени 
процеси в развитието на симптоми на депресия и 
резистентност към традиционната фармакотерапия. 
Те включват оксидативен и нитрозативен стрес и път 
на триптофанов катаболит.

Познаването на молекулярните механизми на 
развитие на депресия може да доведе до развитието 
на ефективни биомаркери в бъдещето. Регулирането 
на специфични процеси може също да даде 
възможност за разработването на нови, ефективни и 
персонализирани възможности за лечение. Поради 
това е от съществено значение да се продължи 
изследването, за да се потвърдят връзките между 
биохимичните пътища – оксидативен и нитрозативен 
стрес и катаболитите на триптофана – и депресивните 
разстройства.
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Сравнително изследване на професионалното 
изпепеляване в рискови професионални групи: акцент 
върху диспозиции на личността и психологическия 
климат
Кристина Георгиева, Дроздстой Стоянов
Медицински университет гр.Пловдив, катедра Психиатрия и медицинска психология
Технологичен център за спешна медицина Пловдив

През последното десетилетие на XXІ век голяма част от хората променят отношението си към 
професията. Губят увереността и стабилността на своето социално и материално положение, за да гарантират 
запазване на работното място. Като следствие расте психическото и емоционалното напрежение свързано 
със стреса на работното място – повишава се тревожността, появяват се депресии, „бърнаут”-синдром, 
психосоматични разтройства, зависимости от психоактивни вещества (алкохол, транквиланти, наркотици и 
др.).Хората,  работещи в помагащите професии,  занимаващи се всекидневно и интензивно с проблемите на 
други хора са изложени на риск от професионално прегаряне. След наблюдения на професии, работещи предимно 
с хора, Фройденбергер констатира психофизично изчерпване при част от тях,  водещо до загуба на илюзии и 
чувство за полезност и удовлетворение от извършваната дейност.

Повечето изследвания, съществуващи до момента, са съсредоточени върху психопатологията на 
възникнал вече бърнаут, докато теорията и изследванията на Клонинджър и колектив насочват внимание върху 
психосоциалния контекст на здравни специалисти с цел планиране и превенция при справянето с евентуално 
професионално изчерпване. Настоящият доклад „стъпва” върху тяхното проучване, като разширява 
популацията на емпирично изследване и включва освен здравни специалисти и работещи в сферата на социалните 
услуги, учители и служители на полиция и пожарна безопасност.  За основа на своето проучване Клонинджър 
и колектив използват психобиологичната теория, според която личността е единство от темперамент и от 
характер.Инструментариумът на Клонинджър обхваща 4 области на темперамента и 3 области на характера. 
Темпераментовият и характеров инвентар ( TCI ) осигурява ефективен начин да се опише старателно 
личността и да се предвидят както  положителни, така и отрицателни аспекти на здравето. Резултатите ни 
потвърждават предположението, че за появата на бърнаут синдром е необходимо реципрочно взаимодействие 
между личната уязвимост и психологическия климат на организацията. 

Българско списание за психиатрия. 2018: 3(4):288-296. 
Ключови думи: бърнаут, личност, психоклимат.

Comparative study of burnout across different vulnerable professional 
groups: focus on personality and psychological climate dispositions
Christina Georgieva, Drozdstoy Stoyanov
Medical University Plovdiv, Department of Psychiatry and Medical Psychology 
Technology Center for Emergency Medicine Plovdiv
 
 In the last decade of the 21st century, many people have changed their attitude to the profession. They lose 
the certainty and stability of their social and material situation to ensure that they remain on the job. As a consequence, 
the psychological and emotional stress associated with stress in the workplace increases - anxiety is increased, 
depression, sleeplessness, psychosomatic disorders, psychoactive substances (alcohol, tranquilizers, drugs, etc.) occur 
helping professions dealing daily and intensively with other people‘s problems are at risk of professional burnout. After 
observation of professions mainly working with people, Freudenberger finds a psychophysical exhaustion of some of 
them, which leads to a loss of love and a sense of usefulness and satisfaction with the activity.
          Most current and earlier studies are focused on the psychopathology of burnout whilst Cloninger’s 
model draws attention to the psychosocial context of health professionals in terms of planning and prevention of 
professional exhaustion. This paper “builds” on their research, expanding population of empirical research and  
includes, in addition to health professionals and social service workers, teachers and employees of the police and fire 
safety. The basis of this research is psychobiological theory where the personality is regarded as unity of temperament and 
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character. The methods developed by Cloninger cover four dimensions of temperament and three dimensions of character. 
The Temperament and Character Inventory-revised (TCI) provides an efficient way to describe thoroughly personality 
and to provide both positive and negative aspects of health. The results confirm our theoretical assumption that for the 
emergence of burnout syndrome it is necessary to implicate reciprocal interaction between personal vulnerability and 
psychological climate of the organization in a vicious circle of causal interaction.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2018, Vol 3(4):288-296. 
Key words: burnout, personality, psychological climate.

Въведение     
      

Когато стресогенните фактори се преживяват 
като „приемливи”, здравето се съхранява. 
Отрицателните емоции, свързани със стрес, се 
превръщат в болестотворни само при продължителна 
доминация. 

Първоначално професионалното прегаряне 
е било установено при специалисти,  работещи 
в благотворителни организации и медицински 
учреждения 3, 4. След 1982  г.  групата на рисковите 
професии се разширява,  като към нея се прибавят 
педагози,  юристи, политици, мениджъри, полицаи 
и  социални работници. Работещите в здравната и 
социална сфера, учители и служители на МВР, обект 
на настоящото изследване, са подложени на ежедневен 
стрес при работата със своите таргетни групи 
(потребители, пациенти, ученици, хора, нарушаващи 
закона и високо рискови и животозастрашаващи 
ситуации). В социалните и медицински служби, 
училищата и МВР структури, където централен аспект 
са множеството социални контакти (case overload), е 
завишен рискът от негативни поводи, продиктувани 
от негативна обратна връзка, получавана в частност от 
целевите групи и от обществото понякога като цяло. 

Непрекъснатата опасност от фрустрационен 
толеранс отразява острото или хронично изчерпване 
на психическата устойчивост на личността.  

Дизайн и методология:

Професионалното изпепеляване се появява 
най-често в професии, които изискват интензивен 
контакт с хора, това включва персоналите в 
здравеопазване, социалните грижи, образование и 
МВР-структури. Случаите в извадката са подбрани 
от един регион в Южна България – Пловдивска и 
Пазарджишка области. Единиците на наблюдение 
(n=112), взели участие в анкетното проучване до този 
момент са: социални работници – 40 души, медици 
– 40 души, учители – 16 души и МВР – служители 
(полицаи и пожарникари) – 16 души. 

Дизайнът на използваната в изследването 
батерия от инструменти за оценка включва 
темпераментовия и характеров инвентар на 
Клонинджър, теста на Койс и Декотис за оценка на 
психологическия климат и теста на Кристине Маслах 
за наличието на бърнаут 5 – 7.

През последното десетилетие на XXІ век 
голяма част от хората променят отношението си 
към професията. Губят увереността и стабилността 
на своето социално и материално положение, за 
да гарантират запазване на работното си място. 
Конкуренцията за по-престижна и по-високоплатена 
работа е стряскащо голяма. Пазарът на труда бързо се 
променя. Непрекъснато пада рейтингът на социално 
значимите професии – учители, университетски 
преподаватели, учени, лекари, полицаи, медицински 
сестри и др. Като следствие расте психическото и 
емоционалното напрежение свързано със стреса на 
работното място – повишава се тревожността, появяват 
се депресии, бърнаут синдром, психосоматични 
разтройства, зависимости от психоактивни вещества 
(алкохол, транквиланти, наркотици и др.). Заедно 
с професионалните разочарования и изброените 
симптоми се стига до цинизъм, агресия, дистанциране 
от професионалните контакти и накрая до примирение. 

Засегнатите могат да бъдат обозначени като 
„прегорели”. С течение на годините в резултат на 
динамичните промени в обществото този феномен 
на „прегаряне“ започва да се наблюдава все по-
често и при други професионални групи. Бърнаут е 
самозахранващ се, като чрез отрицателно влияние 
върху взаимодействията на работното място и 
изпълнението на работните задачи причинява 
увеличаване на междуличностните конфликти и 
повлиява отрицателно семейните отношения на 
засегнатите. 

Значимостта на професионалното изчерпване 
за индивида и работното място се корени във 
връзките му с последствия като: постижение, 
производителност, отсъствия, текучество, 
понижаване на удовлетвореността „от” и чувството 
на принадлежност и обвързаност с работата, както и 
здравно състояние. Стресогенните фактори придобиват 
особена стойност при хронично персистиране – 
работна среда с високи изисквания, надвишаващи 
индивидуалните възможности, пресиране за срочни 
дейности, нисък социално-икономически статус 1 – 

3. Обичаен поведенчески отговор на тези условия е 
враждебност, депресивност, нездравословен стил на 
живот. Стресовият отговор, като аларма за организма, 
има приспособително значение, защото е първичен и 
увеличава дееспособността на индивида 2 – 4. 
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1. TCI-R -The Temperament and Character 
Inventor. 

В основата му лежи психобиологичната 
теория на личността, според която личностовата 
структура се състои от темперамент и характер. 
Четирите измервани области на темперамента с 
въпросника на Клонинджър са: 

−	 стремеж към новости, 

−	 стремеж към избягване на опасности, 

−	 зависимост от награда,

−	 упорство. 

Измервани области на характера са:

−	 себенасоченост,

−	 кооперативност,

−	 самоусъвършенстване.

На структурно ниво TCI е съвкупност от 
скали, оценяващи различията между хората на 
основата на гореизброените седем базови дименсии, 
представляващи темпераментовите и характеровите 
специфики на личността. Според биопсихосоциалния 
модел за личността отрицателният психоклимат  
уврежда най-интензивно именно усещанeто за 
благополучие и щастие на личността, крие риск от  
отдръпване, затваряне или емоционално изтощение. 

2. IMPC (Inductive measurement of 
psychological climate). 

Представлява индуктивен инструмент за 
измерване на психологическия климат. Според 
Даниъл Койс и Томас Декотис психологичният климат 
е дълготрайно и многообразно явление, споделяно 
от членовете на дадена организация. Функцията му 
е да регламентира индивидуалното поведение към 
груповото поведение в организацията. Изследвайки 
психологическия климат, те определят неговите 
характеристики, разпределени в следните категории: 

−	 автономия,

−	 сплотеност,

−	 доверие,

−	 натиск,

−	 подкрепа,

−	 признание,

−	 честност,

−	 иновация.

3. MBI-Maslach Burnout Inventory – за 
диагностика на бърнаут.

MBI оценява тежестта на последиците от 
емоционално изтощение и понижаване на собствените 
постижения. Като резултат се дефинират три отделни 
компонента на синдрома: 

−	 емоционално изтощение,

−	 деперсонализация,

−	 себереализация.

Въпросникът [Батерия от инструменти за 
оценка (Battery of Assessment Tools – BAT) – TCI-R, 
IMPC, MBI] беше предоставен индивидуално на всеки 
от участниците в проучването. Преди да започнат 
същинската работа по попълване на батерията, 
на анкетираните беше предоставена необходима 
информация по темата. Заглавната страница на BAT 
включва и демографски въпроси. В съотвествие 
със „Закона за защита на личните данни“, никакви 
въпроси, касаещи лична информация и данни  не са 
включени в батерията. 

Статистически данни и дискусия: 

С цел да се докажат връзките между 
темпераментно-характеровите детерминанти, 
измеренията на психологическия климат и бърнаут 
синдрома e  използван непараметричен тест на 
Спирман (2-tailed) за оценка на ранговия коефицент на 
корелация – ρ. Ранговият коефицент на корелация на 
Спирмън е изчислен между резултатите от TCI-R, IMPC 
и MBI. Ранговата корелация на Спирмън е приложена, 
за да установи асоциация между детерминантите на 
TCI-R, измеренията на IMPC и резултатите от MBI и 
в същото време да измери силата и посоката на всяка 
от тези асоциации. За доказване на статистическата 
значимост на резултатите са използвани и трите нива 
на значимост – р<0.05, p<0.01, и р<0.001. Резултатите 
са обработени със статистически пакет за социални 
изследвания SPSS – v.19.

Получените резултати са представени в 4 
таблици.

Разпределението на извадката по пол показва, 
че жените в настоящото изследване са 70%, а мъжете 
са 30%, т.е.сигнификантни разлики по пол не можем 
да наблюдаваме. Възрастта на изследваната група 
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варира в границите между 44.35±1.69 и средна 
продължителност на стажа 19.96±1.64. Стойностните 
на средните аритметични и стандартните отклонения 
за TCI-R(n=112), IMPC(n=112) и MBI(n=112)  са 
съответно  743.46(SD=92.469), 142,28(SD=32.758) и 
59.22(SD=20.123). 

В извадката са отчетени ниски / умерени / 
високи резултати за характерово-темпераментния 
въпросник, ниски / умерени / високи резултати за 
психологическия климат и ниски / умерени / високи 

резултати за бърнаут синдром. Използвани бяха 
нормативни данни за TCI-R, ключ за оценка на 
теста на Маслах и 5 (брой въпроси във всяка група 
за психологическия климат в 8-те категории) x 5 
(петточкова скала) произведение за IMPC. Основна 
цел в изследването ни е да се провери връзката между 
личностна уязвимост и проява на професионалното 
изпепеляване. Таблиците по-долу обобщават 
корелации, информативни за степента на връзка 
между променливите. 

Таблица 1. Корелационни връзки между Търсене на новости (ТН), Избягване на вреда (ИВ), Зависимост от възнаграждение (ЗВ) и 
Себенасоченост (Себ) и ЗВ, Упорство (У) , С, Кооперативност (К) и Себенадрастване (С) по TCI инструмената:

 Correlations Зависимост от 
въЗнаграждение

Упорство себенасоченост Кооперативност себенадрастване

Spearman‘s
 rho

търсене на новости Correlation 
Coefficient  -.240*  -.217*  

Sig. (2-tailed)  0,011  0,021  

N  112  112  
иЗбягване на вреда Correlation 

Coefficient -.269** -.395** -.598** -.434**  

Sig. (2-tailed) 0,004 0,000 0,000 0,000  

N 112 112 112 112  
Зависимост от 
въЗнаграждение

Correlation 
Coefficient  .311** .213* .487**  

Sig. (2-tailed)  0,001 0,024 0,000  

N  112 112 112  
Упорство Correlation 

Coefficient   .380** .448** .297**

Sig. (2-tailed)   0,000 0,000 0,001

N   112 112 112
себенасоченост Correlation 

Coefficient    .609**  

Sig. (2-tailed)    0,000  

N    112  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

От таблицата става ясно как кореспондират 
помежду си скалите на TCI-R. В негативна слаба 
връзка са Търсене на новости и Упорство ρ=-0,240, 
Търсене на Новости и Кооперативност ρ=-0,217. 

Избягване на Вреда корелира в умерено 
негативни връзки със Зависимост от Възнаграждение 
ρ=-0,269, с Упорство ρ=-0,395, със Себенасоченост 
ρ=-0,598, с Кооперативност ρ=-0,434. 

Зависимост от Възнаграждение е в 
положителни умерени корелационни връзки с 
Упорство ρ=0,311, Себенасоченост ρ=0,213 и К 
ρ=0,487. 

Упорство е в положителни умерени корелации 
със Себенасоченост ρ=0,380 Кооперативност ρ0,448=  
и Себенасоченост ρ=0,297. 

Таблицата дава отражение и на наличие на 
умерени положителни статистически връзки между 
Себенасоченост и Кооперативност.  



Българско списание за психиатрия. 2018;3(4).

292

Таблица.2. Корелационни коефициенти между скалите на IMPC - Самостоятелност, Сплотеност, Доверие, Напрежение, Подкрепа, Признание, 
Справедливост и Сплотеност, Доверие, Подкрепа, Признание, Справедливост, Новаторство. 

 Correlations Сплотеност доверие подКрепа приЗнание справедливост новаторство

Spearman‘s 
rho

самостоятелност Correlation 
Coefficient .195* .208*  .269** .192*  

Sig. (2-tailed) 0,039 0,028  0,004 0,043  

N 112 112  112 112  
сплотеност Correlation 

Coefficient  .466** .332** .368** .414** .199*

Sig. (2-tailed)  0,000 0,000 0,000 0,000 0,035

N  112 112 112 112 112
доверие Correlation 

Coefficient   .743** .417** .663** .481**

Sig. (2-tailed)   0,000 0,000 0,000 0,000

N   112 112 112 112
напрежение Correlation 

Coefficient       

Sig. (2-tailed)       

N       
подКрепа Correlation 

Coefficient    .408** .668** .425**

Sig. (2-tailed)    0,000 0,000 0,000

N    112 112 112
приЗнание Correlation 

Coefficient     .505** .484**

Sig. (2-tailed)     0,000 0,000

N     112 112
справедливост Correlation 

Coefficient      .518**

Sig. (2-tailed)      0,000

N      112

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Таблицата обобщава и демонстрира силата 
и посоката на зависимостите между скалите в IMPC, 
като се открояват следните връзки: Самостоятелността 
корелира в слаба положителна зависимост със 
Сплотеност ρ=0,195 , Доверие ρ=0,208, Признание 
ρ=0,269 /слаба към умерена/ и Справедливост ρ= 0,192. 
Сплотенността корелира в умерени положителни 
връзки с Доверие ρ=0,466, Подкрепа ρ=0,332, 
Признание ρ=0,368  Справедливост ρ=0,414 и слаба 
положителна с Новаторството ρ=0,199. В значителни 
положителни корелационни връзки се намират 

Доверието и Подкрепа ρ=0,743, Доверие и Признание 
ρ=0,417, Доверие и Справедливост ρ=0,663, Доверие 
и Новаторство ρ=0,481. На таблицата се виждат 
значителни положителни корелации между Подкрепа 
и Признание ρ=0,448, Подкрепа и Справедливост 
ρ=0,668, Подкрепа и Новаторство ρ=0,425. 

Умерени положителни корелации се 
наблюдават между Признание и Справедливост 
ρ= 0,505 и Признание и Новаторство ρ=0,484. 
Справедливостта влиза в положителни значителни 
корелационни връзки с Новаторството ρ=0,518. 



Българско списание за психиатрия. 2018;3(4).

293

Табл.3. Корелация между ЕИ(MBI), Д(MBI) и СП(MBI)

Correlations деперсоналиЗация собствени постижения

Spearman‘s 
rho

емоционално иЗтощение
Correlation Coefficient .573** -.407**

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000

N 112 112
деперсоналиЗация

Correlation Coefficient  -.352**

Sig. (2-tailed)  0,000

N  112
собствени постижения

Correlation Coefficient   

Sig. (2-tailed)   

N   

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Таблица 3. показва права, умерена корелационна връзка между Емоционално Изтощение и 
Деперсонализация ρ=0,573 и негативна, умерена между Емоционално Изтощение и Собствени Постижения ρ=-
0,407 и негативна слаба към умерена корелационна връзка между Деперсонализация и Собствени Постижения 
ρ=-0,352.

Таблица 4. (а)  Корелационни връзки между скалите на трите инструмента TCI, IMPC  и  MBI.

 Correlations

Spearman‘s rho сплотеност доверие подКрепа приЗнание справедливост новаторство
емоционално
иЗтощение

деперсона
лиЗация

собствени 
постижения

търсене на 
новости  -.252** -.238*  -.268** -.199*  .211*  

 0,007 0,012  0,004 0,035  0,026  

 112 112  112 112  112  
иЗбягване на вреда          

         

         
Зависимост от 
въЗнаграждение     .245**     

    0,009     

    112     
Упорство          

         

         
себенасоченост          

         

         

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Таблица 4 (б). Корелационни връзки между скалите на трите инструмента TCI, IMPC  и  MBI.

Correlations

Spearman‘s rho сплотеност доверие подКрепа приЗнание справедливост новаторство
емоционално
иЗтощение

деперсона
лиЗация

собствени 
постижения

самостоятелност .195* .208*  .269** .192*     

0,039 0,028  0,004 0,043     

112 112  112 112     
сплотеност  .466** .332** .368** .414** .199* -.205* -.260** .252**

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,030 0,006 0,007

 112 112 112 112 112 112 112 112
доверие   .743** .417** .663** .481** -.210* -.400** .228*

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,027 0,000 0,016

  112 112 112 112 112 112 112
напрежение       .485** .291** -.225*

      0,000 0,002 0,017

      112 112 112
подКрепа    .408** .668** .425**  -.269**  

   0,000 0,000 0,000  0,004  

   112 112 112  112  
приЗнание     .505** .484**  -.232*  

    0,000 0,000  0,014  

    112 112  112  
справедливост      .518**  -.322**  

     0,000  0,001  

     112  112  
новаторство        -.330**  

       0,000  

       112  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

От таблицата се виждат следните статистически значими взаимовръзки: 

Търсене на Новости е в слаби негативни корелации с Подкрепа ρ=-0,238 Новаторство ρ=-0,199, и слаба 
положителна с Деперсонализация ρ=0,211; в умерени негативни връзки с Доверие ρ= -0,252 и Справедливост 
ρ=-0,268. 

Зависимост от Възнаграждение е в положителна умерена връзка със Справедливост ρ=0,245.

Сплотеността по IMPC e в умерено негативни значими връзки с Деперсонализация ρ=-0,260 и 
Собствени постижения ρ=-0,252 по MBI на Маслах. 

Доверие по IMPC е в умерена негативна връзка с Деперсонализация по Маслах ρ=-0,400.

Напрежението по IMPC е в положителна умерена корелация с Емоционалното изтощение на Маслах 
ρ=0,485 и Деперсонализация ρ=0,291. 

Подкрепа е в умерени негативни връзки с Деперсонализация ρ=-0,269. 
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Деперсонализацията е в негативни умерени 
връзки и със Справедливост ρ=-0, 322.

Новаторството е в умерени негативни връзки 
отново с Деперсонализацията по Маслах ρ=-0, 330.

Дискусия:  

Резултатите потвърждават теоретичното 
предположение, че за появата на бърнаут синдрома 
е необходимо реципрочно взаимодействие 
между личната уязвимост и психологическия 
климат на организацията 7, 8. По този начин 
те създават един порочен кръг на причинно-
следствено взаимодействие. Слабата „Зависимост 
от възнаграждение“ е задължително условие за 
работа както в  психиатричните стационари, така 
и в социалните услуги, където всякакво морално 
или материално възнаграждение, е спорадично 
и недостатъчно. „Доверието” и „Признанието се 
очертаха като важен мотивационен елемент” за 
ефективността и съхранението на работещите 
в социалната област. Ниското „Упорство“ и в 
двете изследвани групи може да се разгледа като 
комфортен психологически механизъм, отработен 
в кризисната институционална действителност за 
справяне с увеличен натиск и потискащ психоклимат. 
Високи нива на натиск при здравните специалисти 
и служители в сферата на образованието и МВР- 
структури; „Натискът“ като важен елемент от 
работната среда, който в повечето случаи е с реално 
осезаемо присъствие в ежедневната трудова дейност. 
В зависимост от това с кои характеристики на 
темпераментно-характеровия профил на личността 
и от останалите измерения психоклимата се съчетае, 
се обуславя и неговото положително или негативно 
въздействие върху индивида. 

В негативна слаба връзка са Търсене на новости 
и Упорство, Търсене на Новости и Кооперативност, 
което следва логиката, че упоритостта предполага 
целенасоченост и ограничение в една дейност, което 
е обратно пропорционално на Търсене на новости. 
В значителни положителни корелационни връзки се 
намират Доверие и Подкрепа, Доверие и Признание, 
Доверие и Справедливост, Доверие и Новаторство, 
което следва логиката, че Доверието е важен елемент 
в екипните взаимоотношения и поддържа усещането 
за взаимност и подкрепа на работното място. От 
статистическите данни става ясно, че важен елемент 
в организационния климат и междуличностни 
взаимоотношения на работното място е Подкрепата. 
Тя си взаимодейства в значителни положителни 
връзки с Признание, Справедливост и Новаторство 
и в умерени негативни с Деперсонализацията. Т.е. 
изграждането на отношения за подкрепа и доверие са 
основен предиктор за преодоляване на елементи на 
бърнаута, каквато се явява една деперсонализация в 
даден момент от изпълнение на работните задължения. 
Напрежението по IMPC е в положителна умерена 

корелация с Емоционалното изтощение на Маслах 
и Деперсонализация, което отново потвърждава 
обусловеността, че високи нива на стрес водят до 
поява на отчуждение и емоционално прегаряне на 
работното място. 

Негативните източници за професионален 
стрес могат да бъдат свързани както с организационни 
характеристики и процеси, условия на труд и 
междуличностни взаимодействия, така и с личностните 
предиктори на служителя. Екипният климат като един 
от съществените фактори, предразполагащи към 
бърнаут синдрома. Изследвано е влиянието му върху 
текучеството на персонала и е доказана връзката 
между тях. Следователно подобряването му ще 
доведе до предотвратяване текучеството на персонала 
и подобряване на психологическия климат в дадена 
организация. 

Всеки трудов колектив си има своите норми 
на взаимоотношения, които по пътя на ефективното и 
демократично управление, трябва да се доизграждат 
или променят. За формирането на оптимален 
психоклимат е необходимо създаване на кохезия в 
групата, основана на единство, взаиморазбиране и 
взаимопомощ. 

Лошият психоклимат разрушава това 
единство и поражда неадекватно поведение. За 
целта са необходими навременни и ежедневни грижи 
по овладяване и ограничаване на стресогенните 
фактори в работната среда. Познаването на здравето 
е предпоставка за разбиране на психосоматичните 
заболявания и клиничната практика в тази област.  
Профилактиката на стреса може да се проведе на 
три нива: премахването на вредните фактори, ранно 
откриване и ефективно лечение на възникналите 
заболявания, провеждане на максимално ефективна 
рехабилитация. 

Основен фактор в борбата срещу стреса 
е личността и степента на нейната антистресова 
резистентност. Добре е човек да познава себе си и да 
има реална оценка за условията на околната среда, 
като прави опити да адаптира поведението си към 
тях. Тази адаптивност води до натрупване на знания 
и опит. Може да има и негативни последици по пътя 
на приспособяването с факторите на средата- това 
е, когато се търсят по-леки начини на съществуване 
(търсене и употреба на алкохол и наркотични вещества 
с цел самоуспокоение). 

Антистресови фактори са стремеж към 
професионализъм и нравствено усъвършенстване, 
добър социално – психичен климат, широки социални 
контакти, добра семейна среда, взаимно уважение и 
традиции, физическа релаксация – спорт, прием на 
хранителни антиоксиданти.  Основно стратегиите 
за справяне с професионалното прегаряне могат да 
бъдат: 
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−	 промяна на условията на труд и 
смяна на работното място,   

−	 личностова промяна чрез повишаване 
на личния капацитет. 

Заключение     
     

Професията на учител, медицинско 
лице, служители на МВР и социални работници е 
динамична и силно стресогенна. Професионалният 
стрес има положителни характеристики, които 
следва да се използват при формиране на личностни 
стратегии при управление на стреса. Стратегиите 
за превенция и управление следва да се базират на 
изведена система от индикатори на стреса.  Стресът 
е вариабилна величина, както по отношение на 
групи хора, така и по отношение на отделния човек. 
В този смисъл неговото обследване е практически 
неизчерпаемо и следва да се извършва перманентно. 
Намирането на начин за вентилиране на емоции и 
напрежение, любими занимания и хоби са водещо 
средство за психическо разтоварване и намяляване на 

ежедневния стрес. Любимите занимания извън работа 
носят удовлетворение и признание за личността, с 
което тя да балансира евентуални неудачи в работата. 
Разумният начин на живот,  индивидуалните копинг-
стратегии и мотивацията на личността са в основата на 
устойчивостта й на стресови влияния и податливост 
на психосоматични заболявания. 

Хората,  работещи в помагащите професии,  
занимаващи се всекидневно и интензивно с 
проблемите на други хора, са подложени на риск от 
професионално прегаряне. Не е лесно ежедневно да 
подпомагаш решаването на проблемите на другите. 
Понякога това е свързано с отрицателни и негативни 
емоции, с натрупването на гняв, обида, разочарование, 
които създават неясни и подтискащи ситуации, често 
съпътствани от сложни гами от чувства. 

След дълги наблюдения на професии, 
работещи предимно с хора, Фройденбергер констатира 
психофизично изчерпване при част от тях,  водещо до 
загуба на илюзии и чувство за полезност, и загуба на 
удовлетворение от извършваната дейност.
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Някои деликатни страни на съдебната експертиза на психичното 
състояние при повлияване от алкохол
Владимир Велинов, Георги Кирилов

На база конкретна съдебна процедура с различни по своето заключение три комплексни съдебни експертизи 
авторите правят анализ на аргументите на една от тях,както и на етичните правила в съдебноекспертната 
работа, и предлагат разширени описания на патологичното и на усложненото алкохолно опиване. 
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Some delicate aspects of the judicial expertise of mental state in regard 
to response to alcohol
Vladimir Velinov, Georgi Kirilov

On the basis of a specific court procedure with different complex judicial expert opinions, the authors analyze 
the arguments of one of them, the ethical rules in forensic expert work and offer detailed descriptions of pathological and 
complicated alcohol abuse.
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Известна е днешната реалност в съдебната 
експертиза на психичното състояние – все по-
малко са лекарите, които се ориентират да работят в 
психиатричната област, а измежду психиатрите твърде 
ограничен брой правят съдебни експертизи. Според 
нормативните документи (Наредба МП, МВР, МЗ, 
2011 г.; (5) всеки лекар със специалност по психиатрия 
има право да изготвя такава експертиза1. Доколко 
обаче това право е достатъчно надежден принцип за 
компетентни съдебно-експертни освидетелствания, е 
спорна област.

Един съществен фактор бе премахването на 
съдебната психиатрия като медицинска специалност 
през 60те години на миналия век. Настоятелните 
опити за възстановяване, които опити започнаха още 
през 1996 г., едва през 2004 г. се увенчаха с успех, 
но съдебната психиатрия бе призната само като 
профилна специалност. Едва след влизането на РБ 
в ЕС профилната специалност вече бе променена на 
основна, наравно със специалностите по психиатрия 
и по детска психиатрия. Само че  придобиването 
на специалността не се последва от каквито и да са 
реални ползи за специалиста, освен морални, което 
по никакъв начин не стимулира психиатрите да се 

квалифицират в тази област.
Сходна е ситуацията и със съдебно 

психологичната експертиза. При отсъствието 
на каквито и да е законови нормативи относно 
организацията на обучението и практиката в съдебно 
психологичната област, освен единични модули 
в някои университети, единственото изискване 
е кандидат-експертът съдебен психолог да има 
специалност по клинична психология и по възможност 
специална подготовка по съдебна психология2. А 
къде би могъл да получи тази специална подготовка 
е въпрос на упорити собствени търсения и собствено 
финансиране.

Практически, висшите медицински 
училища и университетите, в които се преподава 
психология, не са заинтересовани от подготовката 
на  специалисти в областта на съдебната експертиза. 
Експертната дейност е нещо неспецифично за тях. 
Здравните заведения, бивайки търговски дружества, 
нямат печалба от обучението на специалисти в 
областта на съдебната експертиза и от обслужването 
на лица, обекти на експертна оценка. От своя 
страна, правораздавателната система, която е най-
заинтересованият ползвател на експертизите, няма 
никакви ангажименти спрямо обучението и 

1 Чл. 20. (1)  и (2) от наредбата.
2 Чл. 25 от същата наредба.
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квалификацията на вещите лица от която и да е област 
на експертизата. 

На този фон предлагаме кратък анализ на една 
реална съдебна процедура3, в която при внимателно 
проследяване на етапите й могат да бъдат разпознати 
сериозни професионални дефекти, а може би и нещо 
повече от недостатъчна компетентност.

ИЛЮСТРАЦИЯ:
ДП № ../20.. г. на РУП гр. А е образувано по 

повод на това, че ННН около 23.30 часа на 13.08.20.. 
г. край гр. А в извършил непристойни действия, грубо 
нарушаващия обществения ред и изразяващи явно 
неуважение към обществото, като нанасял удари по 
паркирани автомобили на клиенти на заведението.

От това ДП важни за експертизата са  следните 
документи:

Като обвиняем ННН. веднага след инцидента 
на ….20..г. е заявил: „...не помня нищо... Вземам … 
лекарства (Хедонин, Неуролакс, Геродорм, Зопиклон 
и Неуротоп), които са ми изписани от психиатър … 
Без тях започвам да треперя и колабирам, пристрастен 
съм към тях…Предвид ежедневната употреба на 
горепосочените медикаменти снощи при употреба па 
алкохол съм загубил всякаква памет и не помня какво 
се е случило и как съм се озовал в полицията. 
Помня, че около 20.30 часа снощи отидохме със 
съпругата ми и приятели па заведението .... Със 
сигурност си спомням, че съм изпил два коняка до 
към 22.00 часа и след това вече не си спомням нищо 
какво е ставало. Първият ми спомен е тази сутрин 
около 08.00 часа в РУ гр. А. ..“

Свидетели описват:
Г (полицай): „...ННН бе много пиян, 

неадекватен... Попитах ННН за нужда от медицинска 
помощ, той ми отговори, че нямал. ННН видимо бе 
много агресивен и като усети движение па хора и 
автомобили, тръгваше в тяхна посока и се опитваше 
да ги удари с ръце и ритници... Почнах да говоря на 
ННН, за да го успокоя, донякъде успявах, но ... след 
като видеше движение на хора и коли тръгваше да ги 
удря … ННН ме слушаше понякога, а на моменти 
отново ставаше неадекватен и агресивен...“

Д. (полицай): „...ННН бе много пиян, 
неадекватен и се държеше агресивно. … като усети 
движение на хора и автомобили, тръгваше в тяхна 
посока и се опитваше да ги удари с ръце и ритници… 
ставаше агресивен към мен като си стискаше 
юмруците и нещо ми говореше на неразбран за мен 
език … не е посягал към мен да ме удря… Колегата 
… го бе прегърнал през кръста и му говореше тихо 
и спокойно ... ННН понякога се заслушваше, а на 
моменти отново ставаше неадекватен и агресивен ... 
От таксито доброволно сам слезе ННН... колегата ... 
извади служебното си оръжие и разпореди на ННН да 
вдигне ръце и да падне на колене. ННН го послуша, 
вдигна си ръцете и колегата му остави белезници. … в 
РУ гр. А ... на място ННН почна да оказва съпротива, 

да крещи и вие, от време на време псуваше и 
крещеше...“

Още двама полицаи описват по сходен начин 
ситуацията.

Е (полицай): „...В РУ ННН почна да оказва 
съпротива на колегите, да крещи и вие като животно, 
от време на време псуваше и крещеше...“

Ж: „… залиташе, посягаше да се бие 
с момчетата, които го придружаваха... (към 
автомобилите) с крака да ги рита и с юмруци да ги удря 
по предните капаци, странични огледала и прозорци 
... момчето беше много пияно, изключително 
агресивен и поведението му беше като на дрогиран 
човек – не можеше да се контролира и да се въздържа 
от посегателства… псуваше, крещеше и обиждаше 
всеки около себе си...“

З: „... чухме викове на хора... някакъв мъж 
обикаля около колите и ги удря с две ръце и крещи. .. 
хора, които се опитват да го усмирят. но той се държи 
много агресивно... крещеше, викаше ... падаше 
по земята, ставаше .... полицаите се опитваха да го 
задържат, а той пак се дърпаше, ръкомахаше с ръце, 
крещеше...“

И: „...падаше и ставаше по земята, посягаше 
е ръце да удари колите...“

Й: „...един мъж от компанията се ядосвал и 
започвал да хвърля по земята чаши. Около 23.00 
часа... един мъж .... удряше с ръце и риташе с крака 
паркираните пред заведението коли… видимо много 
пиян… падаше по земята и ставаше...“

К: „...много пиян... хвана ме за ръката и 
ме попита „Какво става, проблем ли има“… АА 
му отговори, че нямаме проблеми, да ни остави да си 
ходим, казах му, че ние просто си тръгваме. Тогава 
този мъж каза, че е имало проблем и искал да се бие 
с нас един срещу един.... буташе полицаите, особено 
по-младия и по-слабичкия…“

Л: „... без причина закачаше всеки жив 
човек… удряше и паркираните автомобили...  Без 
каквато и да е причина пресрещна и нас и искаше да 
ни бие...“

М: „...Не говореше разбираемо... почерпен 
с алкохол...“

Н: „...видях, че се провежда някакъв разговор 
между тях двамата. Видях да удря с бутилка по 
собственият му автомобил...“

О (сервитьор): „...беше употребил алкохол.... 
В края на банкета... Започна да хвърля чинии... 
беше агресивен – удари няколко коли ... г-н ННН пое 
прекалено много алкохол за кратко време…“

Медицински документи:
Копие от амбулаторен лист №…/22.04.20..г. 

(от психиатър). Анамнеза: Идва за преглед във връзка 
с безсъние, от около 2 години приемал сънотворни, 
като достигал до 1 опаковка и повече Зопиклон на 
вечер; в последствие започнал да приема Геродорм, 

3  Предвид изискванията за конфиденциалност, всички имена и други идентифициращи детайли са променени
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като постепенно увеличил дозите на този медикамент. 
След консулт с лекар започнал да употребява Хедонин 
до 50 мг. вечер. Преди няколко дни след употреба 
на алкохол направил инцидент, като няма спомен 
за част от случилото се. Обективно състояние: 
Зависимост към сънотворни, безсъние. Терапия: 
Хедонин 25мг. до 2 табл. /без промяна - Геродорм 
40мг. х 3 в схема за постепенно редуциране + Тритико 
150 мг. до 1 табл. Дневно, Неуротоп ретард 300 
мг. х 1 табл. вечер. Основна диагноза: Нарушение 
в заспиването и продължителността на съня 
(безсъние). Придружаващи заболявания: Психични и 
поведенчески разстройства, дължащи се на употреба 
на седативни или сънотворни средства (F 13.2). 

Етапна епикриза от МБАЛ ВВ АД от 
14.8.20…г. съдържа диагноза МКБ: 806.8 Друга 
вътречерепна травма и Придружаващи заболявания: Н 
90.4 Едностранна невросензорна загуба на слуха. F10 
Психични и поведенчески разстройства вследствие 
употреба на алкохол и бензодиазепини. … Ехографски 
е регистрирана стеатоза на черния дроб. Терапия 
Хедонин 25мг-0-0-0-4: Неуротоп-0.300-1/2-0-0-1.

Психологическо заключение  от „ВГ“ ООД 
от 26.08.20..г. описва, че пациентът е потърсил 
помощ и съдействие за решаване на психологически 
проблеми в прогресия. Препоръчва се настаняване в 
специализирано заведение с цел изолация и смяна на 
обичайната среда, провеждане на курс по когнитивно 
– поведенческа терапия, както и съпътстваща 
медикаментозна подкрепа. Няма конкретни 
патопсихологични резултати.

Медицинско направление от д-р ХХ 
на 14.09.2015 г. описва, че пациентът провежда 
детоксикация е добър ефект, като към провежданото 
лечение с Хедонин, Диазепам, Велаксин е добавен 
Неуротоп Ретард. Препоръчва се лечението да 
продължи е така назначената терапия за периода 15-30 
дни, като се включат и участие в група за психотерапия. 
Обективно: Абстинентната симптоматика е в 
процес на редукция. Диагноза: Зависимост към 
бензодиазепини. Вредна употреба па алкохол.
Епикриза на Отделение по … психиатрия при УМБАЛ 
„….” – ММ за периода 17 - 21/11/20… г. Диагноза 
F19.22   Психични   и поведенчески разстройства, 
дължащи се на комбинирана употреба на ПАВ. 
Понастоящем не употребява. От изследванията 
са съществени КТ на главен мозък от 19.11.20…г 
Нормална КТ на главен мозък. Максиларен синуит, 
мукоцеле в ляв максиларен синус. 

Комплексна съдебнопсихиатрична и 
съдебнопсихологична експертиза към 18.01.20…г. 
(следващата година). При психиатричното изследване 
не е регистрирана патология. Психологичното 
изследване е установило памет и интелект в норма. 
Личностовият профил не е показал девиации за 
личностово разстройство. 

Обяснения на ННН пред вещите лица: 
„… В казармата имах тежък побой…. Никой не 
ме е завеждал на лекар... (На плаж?) Без очила, без 

шапка и на слънце... Катастрофа … преди повече 
от десет години … бях с ударена глава. Помня почти 
всичко, след удара може би ми се губят някои малки 
секунди ... Не съм имал припадъци… (Алкохол?) 
... от 9 клас започнах да пия бира. Пил съм различни 
количества. Много нося на алкохол…. (Лекарства?) 
не можех ла спя…. две опаковки на вечер Геродорм. 
Бензопроизводни… Явно тялото ми нещо е развило 
към тях. Даваха ми Зопиклон. ... Започнах да смесвам 
е Невролакс, след това с Хедонин, с Невротоп... 
Събуждах се през нощта, зобя се наново .... От 
първия инцидент до 13 август 20… година не съм 
близвал алкохол. После на рожден ден си налях два 
пъти „Курвоазие” и спирам да разпознавам близки. 
Аз и преди не съм познавал майка, баща, удрял 
съм брат си... (Първият инцидент?) 50 грама уиски и 
всичко изчезна. После имаше някакви светлини, 
смятах, че ме преследват и за това бягах…  Случвало 
се е да се объркам, да не знам къде се намирам. Имало 
е случаи, когато си въобразявам, че ме преследват... 
Имах и депресии, постоянно притеснение, треперене, 
постоянно зверско главоболие... На 12.08.20г. 
отидохме с жена ми и детето… Вечеряхме. Имаше 
мезета. Не си спомням да съм вечерял. … Изпих две 
малки. Сутринта мислех, че съм отвлечен…. През 
деня бях вземал Невролакс – три-четири дневно... 
Преди един месец ми сложиха импланта ... Все още 
не мога да спя….“

В обсъждането вещите лица са описали 
елементите, характеризиращи усложненото опиване, 
терена върху който се разгръща, предпоставките, 
клиничната картина, значението на едновременна 
употреба на алкохол и лекарствени средства. Описани 
са вариантите гневно-нападателен, възбудно-
депресивен и хистериформна дискоординирана 
хиперкинеза. Приемат, че усложненото опиване 
не изменя ядрото на личността, не предизвиква 
загуба на връзката е действителността, в действията 
липсват черти па нереалност и фантастност, поради 
което не изключва вменяемостта. Съобразно 
конкретната патология при ННН относно приема на 
алкохол и медикаменти. Отхвърлена е хипотезата за 
патологично опиване. Промените на състоянието на 
ННН при инцидента са от хипоманиакално състояние 
и благодушно-еуфоричното настроение в началото  
към раздразнителност, обидчивост и недоволство, 
последвани от свръхвъзбудимост и агресивни 
действия, като продължавал да изглежда пиян. 
Прието е заключение за Психично и поведенческо 
разстройство вследствие комбинирана употреба 
на алкохол и на бензодиазепини, усложнено 
алкохолно опиване с всички произтичащи от това 
последствия в една наказателна съдебна процедура.

Районният съд в гр. А. се възбудил наказателна 
процедура. Уместно е да се спомене, че на първото 
заседание на съда е дадено съгласие от подсъдимия 
ННН и защитниците му4 да не се провежда разпит 
на 18 свидетели и едно вещо лице и да се ползват 
показанията им от досъдебното производство. 
След произнасяне на осъдителна присъда същата е 
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обжалвана.
На въззивната инстанция при същите 

доказателства е изготвена повторна КСМСП 
експертиза от психиатър и невролог.

В тази експертиза отново са описани сведения 
от свидетели, дадени пред РС гр.А. 

Заслужават да бъдат изяснени някои различия 
в описанието на свидетелските показания. 

Така в  КСМСПЕ данните от 
свидетеля Г  са  представени,  че ННН  бил 
агресивен, тръгвал срещу колите, а свидетелят се 
мъчел да го успокои. Пропуснато е да се впише, че 
отговорил на конкретен въпрос дали се нуждае от 
медицинска помощ, че пушили цигари със свидетеля, 
че се съгласил да дойте в РПУ, че се подчинил на 
респектиращата заповед на полицая, че залитал, че 
бил във видимо нетрезво състояние и изглеждал като 
пиян, че нормално се качил в полицейската кола.

Свидетел П (полицай) е цитиран, че ННН не 
бил контактен, но е пропуснато да бъде отбелязано, 
че когато излязъл от таксито говорел на руски и се 
люлеел, изпълнил строга заповед на полицая да си 
сложи ръцете на тила, а в РПУ буйствал, псувал и пеел, 
въртял се, не бил контактен за да каже какво иска, 
докато се успокои минало около час, час и половина. 

За свидетел Р (полицай) е вписано, че ННН не 
възприемал полицейските разпореждания, крещял на 
руски, а вече на сутринта бил адекватен. Пропуснато 
е да бъде отбелязано, че при слизането от таксито бил 
във видимо нетрезво състояние, говорел несвързани 
неща, крещял и го задържали. При задържането се 
подчинил на заповедта на полицая да застане на 
колене и да сложи ръце зад главата. Сутринта имало 
промяна в сравнение с вечерта, питал „Много поразии 
ли съм направил?“, бил адекватен. 

Свидетел С (познат) е вписан с обяснения, 
че ННН не го познал и в полицейската кола си говорел 
сам на руски, но е пропуснато да бъде отбелязано, че 
се подчинил на полицейското нареждане да слезе от 
таксито и да застане на колене, а преди това нормално 
си говорел, не фъфлел, добре изглеждал.

Свидетел Т (познат) е цитиран, че зениците 
на ННН станали големи, взел да гледа странно, 
не познавал свидетеля, просто не бил той, не бил в 
адекватно състояние, бил като луд, ядосан, не падал 
пиянски. Пропуснато е да се спомене, че свидетелят 
е описал, че ННН счупил една чиния на масата, преди 
това не се бил карал с никого в заведението, било 
весело.

Свидетел У (познат) е описан с показания, 
че ННН гледал буквално през свидетеля и говорел 
несвързани неща, на неразбираем език. Пропуснато е 
да бъде отбелязано, че ННН бил в група хора, където 
се чупели чинии.

Братът на ННН описва две сходни предишни 
случки, когато той изведнъж променял погледа си, 

зениците му се разширявали и не познавал никого, 
почвал да чупи, искал сам да се нарани. При друг 
случай както играел хоро и счупил чаша в главата си, 
започнал да буйства, не познавал брат си, мислел, че 
някой иска нещо насилствено да му направи, нямал 
спомен, после разпитвал и съжалявал. Пропуснато е 
да бъде отбелязано, че при деянието ННН бил в група 
хора, където се чупели чинии и че при първия случай 
бил употребил малки количества алкохол.

Като подсъдим ННН е цитиран, че в такива 
състояния в резултат на употреба на малки количества 
алкохол и най-вероятно от хапчетата буквално губел 
спомен, имал чувството, че постоянно някой го 
преследва и изпадал в ужас, паника и съответно 
реакции, а когато не употребявал алкохол такива 
случаи нямало. Преди датата на деянието не бил пил 
алкохол около три месеца, а същият ден бил пил 
неуролакс. Описал е и предходен случай когато 
след няколко глътки алкохол бил много емоционално 
възмутен, разтревожен, че не можал да открия баща 
си и както си бил нормален тръгвал да бяга по 
стълбите, качил се в колата, виждал някакви светлини 
и имал чувството, че някой го преследва, изпадал в 
ужас, паника. Въпросната вечер изпил две питиета 
и всичко му изчезнало, получили се прекъсвания, 
спомнял си само откъслечни моменти, някакво 
въображение, че някой го преследва, спомнял си 
някакви коли, някакви светлини срещу него. В това 
изявление прави впечатление относителната, но не 
пълна амнезия и наличие на определен спомен за 
преживяванията и събитията. 

В делото е приложена ЕЕГ от 05.07.20…г. 
(следващата след деянието) със заключение за данни 
за иритативни промени във фронто-темпоралните 
зони с акцент вляво.

Повторна ЕЕГ от 01.03.20….г. (две години 
след деянието ) регистрира влошаване, изразяващо 
се в активиране на абнормните промени. В ляво 
фронто-темпорално се регистрират високоволтажни 
остри вълни и комплекси остра-бавна вълна, 
активиращи се при ХВ без прерастване на двустранни 
пароксизми. ЕЕГ данни за възбудно огнище в лява 
фронто-темпорална област.

В обсъждането вещите лица са отрекли 
наличие на психично заболяване, налице били 
данни за Психични и поведенчески разстройства 
дължащи се на употребата на психоактивни вещества. 
Понастоящем не употребява. Епилепсия-комплексни 
парциални пристъпи, довели до качествена промяна 
на съзнанието.

Към момента на извършване на деянието на 
12.08.20… год. е бил налице Синдром на зависимост 
към седативни и сънотворни средства и Вредна 
употреба на алкохол. Най-вероятно епилепсията 
била Посттравматична /Симптомна/ с комплексни 
парциални пристъпи, довели до качествена промяна 
на съзнанието. Церебрастенен синдром. Обобщавайки 

4 НПК чл. 371 т.1.
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всички данни, вещите лица са приели, че към момента 
на извършване на деянието на 12.08.20…год. ННН е 
бил в състояние на Патологично алкохолно опиване. 
Направен е коментар относно малките или умерени  
количества  приет  алкохол при  органично увреден 
мозък. Това опиване представлявало психотично 
състояние, съзнанието било психотично разстроено, 
индивидът качествено променял поведението в грубо 
неадекватно, психотичната овладяност на съзнанието 
била тотална, прекъсвал се смисловия континуитет, 
липсвали нарушения на координацията. Описани 
са формите на патологичното опиване, както и 
последващия период на астения или терминален сън. 
Амнезията често била частична. Като подкрепящи 
тази диагноза обстоятелства при ННН вещите лица са 
приели: Патологичен терен, тежка черепно-мозъчна 
травма със симптомна епилепсия, Малко количество 
приет алкохол, Високостепенна и нарастваща 
психомоторна възбуда, съчетана с агресивни актове, 
които губят своята целенасоченост, Загуба на 
връзка на поведението с провокиралата го ситуация, 
Наличие на психотична продукция или помрачение на 
съзнанието, Съхранена координация на движенията, 
Липса на пълен спомен за случилото се и терминален 
сън. Експертната оценка е за загубени годности за 
разбиране и ръководене на постъпките.

Така представената илюстрация има за цел да 
посочи някои особености в преценката на аргументите 
и оформянето на експертните диагнози и заключения. 

Повишеното внимание към етичните 
правила при експертизата гарантира балансирани 
и обосновани оценки и заключения. Приемането 
на която и да е диагноза в експертизата следва да е 
при несъмнени аргументи. Вещото лице понякога е 
изкушено по принципа на обичайната си диагностична 
и лечебна / терапевтична насоченост5 да започне 
изясняването на случая с предварителни хипотези, 
за които търси потвърждение6, докато в експертната 
работа работните хипотези също са неизбежни, но 
приемането на която и да е следва да е при паралелен 
анализ на всички доказателства. В експертната 
работа може да се види и влиянието на обичайната 
професионална нагласа на лекаря / психолога да 
бъде винаги в полза на пациента си. Всъщност при 
експертното освидетелстване той става жертва на 
подкрепящата си емоционална професионална 
деформация, недопустима при експертната преценка. 
В тази насока може да бъде споменато и базисното 
доверие, което лекарят / психологът изповяда към своя 
пациент, докато в експертната ситуация водещо би 
следвало да бъде професионалното поведение като 
при недоброволен клиент7. 

Конкретно в анализираните СППЕ и 
КСМСПЕ: 

Относно заболяването Епилепсия-комплексни 

парциални пристъпи бе консултиран специалист по 
неврология и по електрофизиология, който смята, че в 
наличната документация не са приложени официални 
медицински документи за някакво неврологично 
заболяване. Епилепсия единствено е диагностицирана 
в КСМСПЕ, но няма други данни освен анамнезните 
сведения от ННН (като подсъдим) той да е претърпял 
commotio cererebri, не е провеждал лечение, не е бил в 
посткомоционна кома и последвалото я в някои случаи 
помрачение на съзнанието. Не са описани никога и от 
никого характерните за парциален припадък волево 
неконтролирани движения, хаотични, разхвърляни и 
безцелни, които нямат никаква връзка с обстановката 
и обстоятелствата, при които болният се намира. При 
такъв припадък болният може да извършва и действия 
от типа на уриниране, дефекация, разсъбличане, 
онаниране, късане на дрехите си, самонараняване или 
нараняване и травмиране на други лица, като изцяло 
се губи инстинкта за самосъхранение. Амнезията 
при припадъка е пълна, с постпристъпна обърканост 
или изпадане в сън. Проведените ЕЕГ изследвания 
на 05.07.20…г. (една година след деянието) и на 
01.03.20…г. (почти две години след деянието) 
съдържат множество артефакти от физиологичен 
характер и не биха могли да се кредитират като 
единствен и надежден електрофизиологичен маркер 
за наличие у изследваното лице на комплексни 
парциални припадъци, а третата ЕЕГ от 19.03.20…г. 
(почти три години след деянието) е нормална, при 
неприлагане на специфично лечение през последните 
6 месеца. 

Остава спорен и въпросът доколко е била 
тежка понесената ЧМТ, след като не се е наложило да се 
търсят консултации и да се прилага лечение. Данните 
за оплакванията след понесената ЧМТ преди години 
са противоречиви – веднъж ННН описва главоболие, 
замайване, световъртежи, гадене, дискомфорт при 
гледане на телевизия, но в други интервюта дори при 
насочено запитване не потвърждава тези оплаквания. 
Отсъстват и медицински документи за консултации 
или лечение, така че може да се направи допускане, че 
ННН наистина е могъл да развие посткомоционен и 
посттравматичен церебрастенен синдром, който обаче 
напълно е отзвучал около година след травмата. 

След като не се повдига хипотезата за 
разгръщане на парциален припадък при деянието, 
основният въпрос е от какъв тип е било опиването при 
ННН в този момент.

Накратко вещите лица от първоначалната 
КСПСПЕ представят солидни аргументи относно 
заключението за Усложнено алкохолно опиване. 
Вещите лица във втората експертиза – КСМСПЕ 
обаче нарушават логиката на аргументите си. Както 
бе подчертано, едностранчивото представяне и 
коментар само на част от свидетелските показания 

5 По типа на приемна и работна диагноза и едва накрая окончателна диагноза.
6 Diagnosis ex juvantibus („диагноза от това което помага“, в медицината след провеждането или по време на 
лечение, постепенно утвърждаваща се диагноза)
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в подкрепа на една хипотеза не съответства на 
етичните правила на съдебната експертиза. 

Допуснати са и сериозни противоречия в 
обосноваването на диагнозата.

Разгледани поотделно, обстоятелства в 
подкрепа на диагнозата патологично опиване могат 
да бъдат анализирани по различен начин от този 
в КСМСПЕ. Тази експертиза приема наличие на 
патологичен терен вследствие тежка ЧМТ, но в 
подкрепа на тази теза е единствено една ЕЕГ. Няма 
доказателства, че травмата е била тежка, но няма 
данни от КТ, няма данни от неврологичното или 
от психологично изследване за посттравматична 
мозъчна органика. 

Дали количеството алкохол е малко не е 
доказано, след като и някои свидетели, и самият ННН 
споделят за около 200 мл. концентриран алкохол. 

Приема се, че възбудата е високостепенна и 
нарастваща, съчетана с агресивни актове, които губят 
своята целенасоченост. По описание на свидетели 
възбудата е започнала като типично поведение 
на повлиян от алкохол човек с чупене на посуда. 
Целенасочеността не е загубена, а дифузно разширена, 
но все пак остава към автомобилите. Интересен 
феномен е първоначалната агресия към собствения 
автомобил. Това начало, в съчетание с едни бегли 
свидетелски показания, че ННН непосредствено 
преди това имал разговор със съпругата си, подсказва 
като вероятен напълно личен мотив с последваща 
генерализация. 

Твърдението за загуба на връзка с 
провокиралата го ситуация още по-лесно може да 
бъде оборено. Коя е провокацията? От кого? И как 
е изглеждала загубената връзка с действителността, 
след като свидетели описват, че ННН е отговарял 
смислено на конкретни въпроси, че е влизал в спор 
с конкретни лица, че е пушил с един свидетел, че се е 
подчинил на полицейска заповед.

Наличието на психотична продукция 
или помрачение на съзнанието също могат 
да бъдат оспорени. Възбудата и недостатъчната 
диференцираност на агресивните прояви както в 
миналото, така и при деянието, биха могли да са 
продукт на психотична продукция, но дори самият 
ННН не е категоричен относно естеството на 
преживяванията си (въобразявал си). За помрачение 
на съзнанието единствено напомнят описанията 
на някои свидетели за промяна на цвета на очите, 
но наред с това ННН достатъчно често споделя за 
налични, макар и понякога перфорирани спомени 
(пропускайки да съобрази, че в други свои обяснения 
е твърдял за пълна загуба на спомен, което различие 
предполага защитно поведение).

Съхранена координация на движенията 
била отсъствала изобщо при деянието, а достатъчно 

свидетели описват как ННН залита и пада.
Липсата на пълен спомен за случилото 

се е солиден аргумент за патологично опиване, но 
достатъчно добре се вмества и в преценките за 
обикновено8  или за усложнено опиване. А дали сънят 
в полицейското управление на гр. А е бил терминален 
или просто сън след алкохолна интоксикация – няма 
разграничителни аргументи при наличието на толкова 
противоречия относно наличието на патологично 
опиване, което в своята същност е изключително 
състояние на съзнанието.

Във връзка с анализираните форми на 
алкохолно повлияване в конкретната съдебна 
процедура си позволяваме да припомним 
съществените особености и различия между 
патологичното и усложненото опиване. 

ПАТОЛОГИЧНО ОПИВАНЕ
За патологичното опиване9 (ebtietas psychotica) 

следва да се отбележи, че такъв тип смущения в 
англоезичната и немскоезичната литература обичайно 
се нарича патологична интоксикация (Pathological 
intoxication) или идиосинкратична интоксикация 
с алкохол (Idiosyncratic intoxication), като авторите 
(Hollender MH., 1979) не са единни относно наличието 
или отсъствието на такава патология. 

Интересът към това явление се е проявявал 
отдавна (R. von Krafft-Ebing, 1869, E.Kraepelin 1923, 
J.Lange 1934, цит. по П. Дончев, 1987 г., 2006г.). В 
немного далечното минало тази патология е била 
обсъждана и в официални англоезични наръчници като 
вариант на алкохолното повлияване (DSM-II и DSM –
III), но понастоящем вече се установяват съществени 
различия между МКБ и DSM. Докато в МКБ 10 все 
още съществува специфичен код за Патологична 
интоксикация (код F10.07), но такава рубрика вече 
отсъства в DSM-IV и DSM-V. Към същността на 
такъв тип опиване има малка стойност един друг код 
на МКБ 10 Y91.9 Алкохолно опиянение неуточнено, 
т.к. неуточнеността би включила и патологичното, и 
усложненото опиване, както и всички други варианти 
на алкохолно повлияване. 

Ръководства от рускоезични автори (1,4) и 
текстове на български изследователи (Н. Шипковенски 
1975, П. Дончев 1987, 2006, Й. Стоименов 1980, 
2004, Л. Иванова 1972) предлагат най-съществените 
описания на възникването, проявите, видовете и 
изхода от патологичното опиване.

Най-характерната особеност и същност 
на патологичното опиване е, че то се приема като 
вариант на изключителните състояния (1, 4, 6, 7, 
9, 10). 

Изключителните състояния са свръхостри 
нарушения на психичната дейност (основно с 
помрачение на съзнанието) с различна причинност, 
с много сходни признаци, при лица не страдащи от 

7 Клиент, участващ в процедурата като заинтересовано лице от резултата на изследването, поради което следва 
да се очакват несъзнавани или съзнавани съпротиви най-вече чрез представяне на обсъжданата ситуация в по-
благоприятна за клиента светлина.
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психични заболявания и като правило като единствен 
епизод в живота на човека. Тези разстройства 
възникват във връзка с някаква външна ситуация, 
представляват краткотрайни психози, съпътстват 
се от нарушения на съзнанието и пълна амнезия. 
Те се наблюдават у практически здрави хора, в чиято 
анамнеза обаче нерядко съществуват резидуални 
органични промени, някакво конституционално 
предразположение или моментно действащи 
фактори.  

Като една от малкото нормативно 
формализирани съвременни интерпретации на 
патологичното опиване, споменатия в МКБ 10 код 
F10.07 – патологична интоксикация (отнася се само 
до алкохола, съвсем кратък текст) съдържа описания 
на опиване с прояви от типа на внезапно буйство и 
често агресивно поведение, което не е типично за 
лицето в трезво състояние, възникващо много скоро 
след изпиването на количество алкохол, което не би 
довело до интоксикация у повечето хора. Подобен 
аргумент се приема и в някои съвременни англоезични 
ръководства (12).  

Патологичното опиване се описва като 
изключително тежка реакция на алкохола, особено 
на малки количества, съпроводена от очевидно 
безсмислено насилие, обикновено последвано от 
изтощение, сън и амнезия за епизода. Всъщност това 
е свръхостра краткотрайна психоза, настъпваща по 
правило след поглъщане на малки количества ал кохол10 
у лица с трайни предразполагащи фактори (органични 
увреж дания на мозъка, хипертония, мозъчна 
атеросклероза, придобита или конституционална 
непоносимост към алкохола, придобита хронична 
зависимост към алкохол или други наркотични 
вещества; съществено за тези смущения е тяхната 
относителна клинична неизявеност и тези лица са 
практически здрави) или временни предразполагащи 
фактори (преумо ра, телесно изтощение, недохранване, 
жажда, безсъние, емоци онална възбуда, психотравми, 
тежки конфликтни ситуации, хибернация, прегряване,  
и др.). 

По време на патологичното опиване 
повлияните не изглеждат пияни, а психотични, няма 
залитаща походка, еуфория и дизартрия. Променен 
е видът им – лицето е бледо, напълно са изчезнали 
проявите на опиване. Напротив, при това лице 
координацията е запазена, но поведението показва, 
че възприе ма заобикалящата го действителност 
погрешно и изопачено, че има халюцинации и 
налудни мисли. Това обяснява психомоторната 
възбуда и агреси вността, те нерядко извършва тежки 
нара нявания и убийства. Тези възбудно-агресивни 
прояви, ярост и жестокост са в най-пряка връзка 
с психотични преживявания (страх, отчаяние, 
налудности, халюцинации и подобни). Съзнанието е 
помрачено. Ориентация липсва, връзката с реалността 

е прекъсната, липсва мотивация, поведението е 
продукт на психотичните преживявания. 

Поведението е коренно различно от 
обичайното поведение на този индивид, действията 
са неприсъщи на тази личност. Поведението винаги 
е насилие.

Продължителността на такова опиване е 
кратка, минути до часове. 

Обикновено изтоще ни от възбуда, болните 
заспиват. След събуждането имат пълна амнезия. 
Възможни са отделни съвсем откъслечни спомени, но 
не от реалността, а от психотичните преживявания. 
Индивидът е чужд на действията си, често съжалява 
за стореното, не търси вина извън себе си.

Патоло гичното опиване може да започне 
изведнъж, но е възможно и простото алкохол но 
опиване да премине в патологично. В такъв случай 
координационните наруше ния веднага изчезват. 

Разграничават се клинични разновидности на 
патологичното опиване.

При Епилептоидната форма поведението на 
индивида твърде много се доближава до сумрачното 
състоя ние при епилепсия. Състоянието се развива 
много бързо. Ха рактерни прояви са пълно помрачение 
на съзнанието (загуба на ориентация за време, място и 
собствена личност), силен страхов афект, извънредно 
силна двигателна възбуда, мрачна съсредоточеност, 
действията и постъпките имат автоматизиран характер, 
проявява се рязка и безмотивна възбуда, безцелна 
ярост, изключителна агресивност, го ляма жестокост. 
Липсва спомен за тези прояви, а ако има някакъв 
смътен спомен, той е свързан с преживяванията на 
застрашеност.

При Халюцинаторно-параноидната 
(налудна) форма могат да бъдат доловени и дори 
споделени налудни или халюцинаторни изживявания. 
Яснотата на съзнанието не е така дълбоко променена, 
двигателната активност и координация е напълно 
запазена. Това състояние не настъпва така бързо, 
има относително по-голяма продължителност 
и действията са по-подредени, импулсивност 
на действията не е типична. Болните не правят 
впечатление на пияни. Те могат да преодоля ват по пътя 
си всякакви препятствия, да намират най-успешния и 
най-пряк начин на действие, за да достигнат жертвата 
си, могат да се съобразяват с възможните трудности 
и препятствия. Емоционалността изразява тревога, 
страх, ужас, нападение, действията  имат характер на 
„самоотбрана“ или предотвратяване на „замислени“ 
спрямо тях агресивни действия. Яснотата на 
съзнанието не е така дълбоко засегната, въпреки че и в 
тези случаи съзнанието е помрачено. Болните могат да 
имат частичен спомен за извършените действия, като 
по-ясно се запазват някои спомени за психотичните 
преживявания. Речта е специфична, изреченията са 

8 Палимпсест.
9 Терминът „опиване“ обхваща всички варианти на повлияване от алкохол. Н. Шипковенски (1975) предлага 
патологичните форми да бъдат обособени като „опиянение“. 
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къси, само от делни думи, често като заповеди или 
строги нареждания, но и като молби към околните да 
бъдат „пощадени“.

В достъпната правна литература бяха 
намерени малко текстове относими към темата. Така в 
Решение № 38 на САС по в. н. о. х. д. № 19/2010 г., НК, 
5-ти с-в, потвърдено от ВКС, патологичното опиване е 
прието като краткотрайна интоксикационна психоза с 
последваща пълна амнезия. Понесена мозъчна травма 
само би довела до снижение на толеранса на лицето 
към алкохола, но не и до патологичното алкохолно 
опиване. Това опиване възниква само при изпито 
малко количество алкохол и на фона на предварително 
значително увреден терен и непълноценност на 
централната нервна система. Илюзорното, но не 
халюцинаторно възприятие на действителността не 
може да се обясни с психотично състояние.

В Решение № 38 от 7.02.2008 г. на ВКС 
по н. д. № 683/2007 г., III н.о. е прието, че за 
патологичното алкохолно опиване са типични 
налудности, халюцинации, витална застрашеност и 
пълна двигателна неспособност, като задължителни 
психо-физически критерии в поведението на лице 
в патологично алкохолно опиване. Съзнанието би 
трябвало да е психотично помрачено, с тоталното 
му овладяване от илюзии, дереализации или 
халюцинации. 

Решение № 196 от 8.05.2014 г. на ВКС по н. 
д. № 334/2014 г., III н. о., НК поставя акцент върху 
невъзможността при патологично опиване да се 
възприема вярно обективната действителност, а 
твърденията за загуба на спомен би следвало да се 
обсъдят и като частична токсична амнезия, както и 
като защитна амнезия.

УСЛОЖНЕНО ОПИВАНЕ
Може да бъде наречено ebrietas complicata, но 

това не е популярен термин.
Такъв вариант на повлияване от алкохол 

не съществува в МКБ или в DSM. Научното и 
нормативно разработване на тази област е още 
по-малко популярно в сравнение с областта на 
патологичното опиване. И тук по-съществени са 
изследванията на рускоезични и на някои български 
автори в сравнение с интересите на англоезичните и 
немскоезичните съвременни автори.

Самият термин „усложнено“ означава, че 
това не е обикновено опиване от алкохол, което е 
добре познато и каквото се среща често, и е обект на 
множество медицински, психиатрични, психологични, 
криминалистични и съдебни преценки. Терминът е 
въведен от Н. Binder (1936, цит по П. Дончев, 1987) 
за означаване на опиване с количествено абнормна 
клинична картина. От някои автори се говори като 
за сложни форми на простото опиване, но това не е 
популярна, а още по-малко общоприета  позиция.

Макар и усложнено (атипично) това опиване 
остава по-близко до обикновеното в сравнение с 

патологичното. Това опиване се интерпретира още и 
като абнормно, комплицирано, патологично оцветено, 
абор тивно патологично и др. 

И тук може да бъдат намерени трайни или 
моментни предразполагащи фактори. Наличието 
им обаче не е задължително. 

При някои индивиди с атипично опиване 
се  установява психично заболяване (шизофрения, 
афективни психози) или личностови девиации 
(психопатия или олигофрения – диагнози според 
предходна класификация на болестите), или 
резидуални органични нарушения на ЦНС, 
или алкохолизъм (диагноза според предходни 
класификации). 

Може да се предположи и засилване на 
токсичното действие на алкохола при комбинирана 
употреба – случайна, ситуационна или преднамерена, 
на спиртни напитки и медикаменти от типа на 
седатива, хипнотика, аналгетици (13). 

Индивидуалното предраз положение обаче 
има съществено значение.

В интерпретацията на същността на това 
опиване се подчертава, че това е количествено 
абнормно опиване, с абнормна преживелищна 
реакция, за разлика от патологичното опиване, което 
е качест вено абнормно и сходно с епилептично 
помрачение. Н. Шипковенски (1975) подчертава 
наличието на откъслечни налудности, ревностови 
и други болестни преживявания, но основната 
мотивация на поведението произлиза не от тях, а от 
реални стълкновения с жертвата. 

Относно количествата приет алкохол и при 
този тип опиване се изтъква значението на малките 
количества, но не се изключва и прием на по-големи 
дози алкохол. 

В преживяванията на индивида в такъв тип 
опиване нарушенията в областта на съзнанието 
не надхвърлят оглушеност, като връзката между 
преживяванията, действията и реалността остава 
относително запазена. 

Водеща е възбудата, която е по-интензивна 
от тази при обикновеното опиване, с отпадане на 
задръжките, раздразнителност, злоба, ненавист. 
Действията не са свързани с преживявания от 
типа на нереалност, фантастност, съноподобност 
или дисоцииране. Може да се срещнат и налудни 
елементи, афективни илюзии или елементарни 
халюцинации (от типа на акоазми), но те нямат 
значителен интензитет, нито значително влияние 
и не нарушават ориентацията в реалната 
обстановка, т.е. въпреки откъслечните психотични 
елементи, връзката с реалността не е загубена. 
Действията се определят от ядрото на личността, 
а не от тези феномени. Преобладаваща е гневната 
избухливост, насочена срещу познати или случайни 
лица или предмети. Възбудата възниква бързо, като 
може да се разгърне и в няколко фази на активиране 

10 Рускоезични автори допускат и възникване на патологично опиване след поглъщане на големи дози алкохол.
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и стихване, а самото опиване и поведенческите 
особености да протекат флуктуиращо. 

Споменът е неясен, но все пак може да бъдат 
запазени някои основни елементи от събитията. 

Н. Шипковенски (1975) описва 
разновидности на усложненото опиване като 
гневно-нападателна форма, възбудно-депресивна 
форма с пориви за себеунищожение и хистрионна 

форма с дискоординирана свръхактивност и 
демонстративност, като в едно и също опиване могат 
да се разгърнат повече от една форми. Освен това се 
описват и варианти с депресивен афект, с маниакален 
афект, с параноидна нагласа, с изразена речедвигателна 
възбуда, с хебефренни черти, с шизофренни черти, 
епилептоиден вариант, сомнолентен вариант.
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Транслационна наука, персонализирана медицина, 
релационна парадигма и връзката им с психосоматичната 
идея и практика
Иво Нацов
                                  

Проследява се развитието на идеите в областта на психосоматичната медицина, тяхната реализация 
в практиката и тяхното съотнасяне към философията и методологията на системите за здравеопазване. 
Представени са основни съвременни концепции свързани с психосоматичната медицина, биопсихосоциалния 
подход към пациента и неговата болест, както и модерните тенденции в изучаване на човека в здраве и болест. 

Прави се връзка между неосъщественото битие на психосоматичната медицина  в България и 
развитието на българската психиатрична наука и практика.

Българско списание за психиатрия. 2018: 3(4):306-315. 
Ключови думи: психосоматична медицина, биопсихосоциален подход, интегративна грижа

Translational science, personalized medicine, relational paradigm and 
their relationship with the psychosomatic idea and practice
Ivo Natsov

The article follows the development of ideas in the field of psychosomatic medicine, their realization in practice 
and their correlation with the philosophy and methodology of the healthcare systems. Presented are the main contemporary 
concepts related to psychosocial medicine, the biopsychosocial approach to the patient and his illness, as well as the 
modern tendencies in the study of human health and illness. 

There is a connection between the unsuccessful existence of psychosomatic medicine in Bulgaria and the 
development of Bulgarian psychiatric science and practice.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2018, Vol 3(4):306-315. 
Key words: psychosomatic medicine, biopsychosocial approach, integrative care

IN MEMORIAM

                            „...Мъката, с която крачим бледи сред недоизвършени неща
                                                    е като походката на лебед.....“
                                                        Райнер Мария Рилке 

1. Въведение

Годишната XXVI конференция „Българската 
психиатрия – пред нови предизвикателства и нови 
перспективи” премина много успешно, както 
обикновено. Поставен беше още един трегер в 
основите на процеса на делегитимирането й. 
Предизвикателствата са познати – перспективи 
липсват. Освен лични такива, свидетели на които 

ставаме непрекъснато и с възхита размишляваме 
задълбочено върху направеното в българската 
психиатрична наука, върху масовия партизанско-
екзистенциален устрем от кората хляб в скъсаната 
торбичка на овчарчето Калитко към филията с масло 
и мед; от духовната пустота и интелектуална нищета 
до присвояването на научни генералски пагони. 

С това свое официализирано развитие 
българската психиатрия несъмнено оспорва 
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и категорично доказва несъстоятелността на 
твърдението на Георг Вилхелм Фридрих Хегел 4, 
че...“количествените натрупвания водят до качествени 
изменения“...върху диалектиката на което, впрочем, 
се основават днешните усилия на Hierarchical 
Taxonomy of Psychopathology (HiTOP) Consortium за 
нова концептуализация на психичните разстройства.
[виж Krueger RF et all,10]

За първи път от 30 години насам 
фармацевтична компания  спонсорира симпозиум 
на тема „Новости в психосоматиката“. Години наред 
темата „психосоматика“ беше представяна от личности 
като: професор Владимир Иванов, професор Кирил 
Киров, професор Цоньо Цонев, професор Риналдо 
Шишков, доцент Георги Койчев, професор Петър 
Маринов, професор Лъчезар Хранов. Всички изброени 
са свързани в различен мащаб с тематиката и са я 
отразявали в своите научни публикации, презентации 
и книги. За тази своя инициатива фармацевтичната 
компания трябва да бъде поздравена. Поздравления 
и за избора на модератор. Споменаването на името 
на автора на този текст по време на симпозиума 

рефлектира в благодарност. Присъствието на още 
един български професор по психиатрия в темата 
ентусиазира. 

2. Отправни точки

1. Само Глупакът се впечатлява от „новото“. За 
посветения човек датата няма значение 6.

2. Грижите за тялото и психиката са разделени, 
НО телесното и психичното здраве НЕ 
представят две различни човешки популации.

3. Налице е тотална липса на визия за 
бъдещето и недопустима по рационалност 
организационна сегрегация на психиатрията.

4. Психичното здраве при телесно болни е 
неглижирано.

5. Интеграцията на грижите за психичното 
и телесното здраве подобряват здравното 
обслужване.

6. Малцина са онези, които разбират, че онова, 
което казват, би имало значение само ако бъде 
казано от друг 6.

3. Исторически обзор 17

Общество Икономика Медицина Психиатрия / Психосоматика

1776-
1914

Декларация за Независимост;
Френска революция;
Буржоазни революции;
Декларация за човешки права;
Фокус в/у свобода на личността;
Националистични движения 

Развитие на капитализма Биомедицинска 
парадигма;
Прогрес на 
биомедицина
Обществено 
благополучие; 

Контра-направления - 
	 Холизъм във вътрешна 

медицина
	 Психоанализа
Дестигматизация
Психиатрия в обща болница

1914-
1945

Криза на колониализма
Руска революция 
Фашизъм / Световни войни

Световна икономическа 
криза

Военна медицина
Медицината като 
злоупотреба

Дестигматизация:
Психиатрия в обща болница

1945-
1968

Период на реконструкция
„Студената война“

Втора индустриална
революция
САЩ – хегемония

Био-психо-социална 
парадигма

Развитие на психосоматичната 
медицина  и
консултативна - лиазон 
психиатрия 

1968-
1989

Антивоенни движения
Колапс на комунизма

Мултинационални 
компании

Молекулярна 
революция

Намален интерес 
към психосоматика и 
психоанализа.
Повишен интерес към 
поведенческата медицина и 
биологична психиатрия

1989
-
-

Глобализация
Засилване на неравенствата
Тероризъм
Криза на демокрацията / 
повишен контрол над индивида

Дигитална революция
Глобализирана икономика
Наднационални 
икономически групи

Икономизиране и 
дигитализиране на 
медицината
Медицина основана на 
доказателства

Колаборативна /
интегративна грижа
Нови болести
Нови дигитални ехнологии
Криза на отношенията лекар 
– пациент
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Представената по-горе таблица отразява 
развитието на идеите свързани с биопсихосоциалното 
единство на човека и тяхното опосредстване в 
действителността, в контекста на еволюционното 
развитие на обществото и мястото на инидвида в него. 

Малко по-подробно, но в концентриран 
вариант ще представим развитията в следващите 
няколко реда.

3.1 Философската гледна точка

В други наши текстове подробно сме 
описвали значението на Рене Декарт и неговата 
дуалистична философия, върху която все още 
се основава съвременното медицинско знание. 
Ще припомним единствено, че неговото „Cogito-
ergo Sum“ ражда съвременния епистемологичен 
биологично-психологичен дуализъм в медицината, 
който отдавна е предмет на остри критики. В контекста 
на нашето повествование ще отбележим, че тази 
философия е изиграла своята важна роля в развитието 
на медицината изобщо, но възражда и собствената 
си съпротива-необходимостта от преосмисляне на 
идеята за интеграция на Душа и Тяло. 

Мимоходом ще направим препратка към 
„За Душата“ на Аристотел: ...“Цялото е повече 
от сумата на неговите части...“  1, ще намигнем на 
нередукционистичния материалистичен възглед, 
според който...“разумът е макро състояние (по-
високо системно ниво), предизвикан чрез появаване, 
който не може да бъде обяснен единствено на микро 
ниво (по-ниско системно ниво), тоест посредством 
химични или физични взаимодействия на мозъчните 
клетки...“  8 и ще хвърлим котва в християнската 
философска традиция, която изконно схваща Човека 
като съчетание на Дух, Душа и Тяло. Без никакви 
претенции ще добавим само: и среда.

3.2. Биомеханичната парадигма

Връщайки се назад в историята на идеите 
е необходимо да отбележим името на de la Mettrie, 
според когото ...“всяко състояние и процес в тялото 
могат да бъдат обяснени чрез химични и физични 
методи...“  7. Това е първата революция в медицината: 
освобождаване от духовното и ирационално мислене. 
Болестта е могла вече да бъде победена независимо 
от личността на пациента, неговото състояние и 
конституция. Целта на изследователите, поддържници 

на това мислене е била да се увеличи броя на тези, 
вече рационално атакуеми болести. 

Краен вариант на този начин на мислене 
е знаменитото изречение на Johannes Volhard 
...„Разликата между медицината и ветеринарната 
наука  са единствено потребителите“,което 
рефлектира в много голяма степен и днешната, 
колективно осъзната нагласа на голяма част от 
българското лекарско съсловие и здравно-политическа 
каста.

Този модел на мислене насърчава развитието 
на модерните технологии и медицината, но 
редуцира болестта до органна недостатъчност. Този 
модел обезценява историческата, социалната  и 
психологичната димензии на пациента. Машините не 
могат да чувстват, нито да преживяват – пациентът се 
разглежда като обект. 

Лекарите стават високо квалифицирани 
механици и интерперсоналната връзка с пациента не 
се схваща като необходимост за успешното лечение.

3.3. Развития в САЩ

3.3.1. Биомедицинска парадигма

Водени от успехите на биологичните 
изследвания една  група от изследователи насочва 
усилията си към редукционистко-биологичия подход 
в изследванията и практиката.

Най-известен техен представител е William 
Osler. Негова е мисълта ...„Не ми казвай каква болест 
има пациентът, а ми кажи какъв е пациентът с тази 
болест“. Това се схваща от историците на медицината 
като ...“тухла в Стената“ на тогавашното мислене.
 

3 .3 .2 .Психо соматична/соматопсихича 
парадигма

Значими представители на това направление 
са:Lewellys F. Barker: прояваващ интерес към 
психосоматичните връзки и ролята на емоциите в 
етиологията и лечението на болестите. Francis W. 
Peabody 14 и George C. Robinson въвеждат холистичния 
подход в обучението на студентите 12. 

George Engel оценява последиците на 
маладаптацията след загуба и проучва ефектите 
на безпомощност, безнадеждност и оттегляне след 
боледуване. Поставя теоретичните  основи на bio-
psycho-social paradigm. 

3.4. Развития в Европа

 Lewellys Barker George Engel
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3.4.1.Холизъм във вътрешната медицина

В началото на 20-ти век протича процес на 
връщане към обединяването на тяло и душа. Viktor 
von Weizsäcker систематично прилага биографичното 
интервю при соматично болни, използвайки т.нар. 
„биографично-антропологичен метод“. По този начин 
той провокира вниманието към настоящето и миналото 
на пациента...„Здравето не е капитал за консумиране. 
То е налично само ако непрекъснато се произвежда. 
Ако не се произвежда повече, човек е вече болен“ 

19. По думите  на Thure von Uexküll (най-значимото 
име в психосоматичната наука за всички времена) 
медицината  е „разделена на бездушна медицина за 
тялото, и безтелесна медицина за душата“ 17. 

Ето защо се предприемат организационни 
мерки срещу това разделяне и се основават първите 
Психосоматично-интернистични отделения в 
Университетите в Улм и Берн (1970). Комбинира 
се аналитично-емпирична наука и научен подход 
за разбиране на комуникацията лекар-пациент. 
German College of Psychosomatic Medicine въвежда 
Интердисциплинарен подход в обучението.

3.4.2. Психоанализа 

Въведеното от Freud понятие „психичен 
апарат“ пасва на биомедицинската парадигма, а 
неговите изследвания на несъзнаваното водят до 
извода, че не всички телесни процеси са обясними 
чрез телесни, дори и когнитивни методи.Малко 
осветлен е факта, че цялото учение за трансформиране 
на емоцииите и психичните конфликти в телесни 
симптоми (т. нар. „соматизация“) води началото си от 
кабинета на Зигмунд Фройд във Виена, където той е 
лекувал виенските дами с „необясними посредством 
методите на телесната медицина симптоми“. Ето 
защо, вместо да „лекува“, той говори с пациента и 
осъзнава значимостта на връзката лекар-пациент. 
Чрез описване на процеса на контра-пренос, той 
въвежда личността на лекаря в терапевтичния процес. 
Диалектически подход към интерперсоналните 
отношения в медицината въвежда Michael Balint 5. 

Viktor von Weizsaeker

Thure von Uexküll, 1908-2004

Sigmund Freud

Michael Balint
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                 3.5. Психосоматично движение

20-те години на 20-ти век. Откриват се 
Първите психотерапевтични амбулатории във Виена и 
Берлин, както и Първото вътреболнично отделение в 
Берлин (1926). 

30-те 40-те  години. Германия – преследвано 
по време на нацизма. USA – силно влияние на 
психоанализата (Franz Alexander, Flanders Dunbar). 
Подкрепя се от филантропни организации.

50-те години.  Германия – възстановяване 
след нацизма; „Загубата на емпатия“ се компенсира 
с холизъм, поощряване на пациент-центрирания 
подход. USA – изследователски подход, насочен 
повече към физиологията (George Engel, Hans Selye). 

60-те години: Понижен интерес към 
Психосоматиката. Психоанализата губи популярност 
за сметка на развитие на Биологичната психиатрия и 
Поведенческата Медицина.

70-те години: USA – поставят се основите на 
развитие на Консултативната и лиезон психиатрия 
(Lipowski, Hackett, Strain). Формират се първите Med-
Psych Units в общите болници. 

Германия – студентското движение води 
до повишен интерес към Психосоматиката, което 
рефлектира в създаване на отделения в Университетски 
клиники и Общи болници . 

През 1992 се слага началото на  Специа-
лизация по Психосоматична медицина. 

2000-те години: USA – 2003, субспециализация 
по Психосоматична медицина. Модели на Колабора-
тивни грижи.

Franz Alexander

Hans Selye

Alexander Mitscherlich

Sbignev Lipowski
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4. Психосамотична медицина и консулта-
тивна и лиезон психиатрия

“Консултативната и лиезон психиатрия /
КЛП/ произхожда от Психосоматичната Медицина /
ПМ/...Техните психосоматични връзки са критични за 
тяхното балансирано развитие 9.

“Ако психиатрията в общата болница е почвата, в 
която са засети корените на КЛП, то ПМ е торовата 
смес, която подхранва нейният растеж.” 11.

“ПМ съчетава различни концепции, от 
холистично-здравна-грижа до биопсихосоциален 
подход и консултативно-лиезон работа. КЛП е много 
специфично клинично усилие, което има своите корени 
в Общоболничната психиатрия, психобиологията и 
ПМ” 13.

5. Съвременно концептуализиране на 
психосоматичната идея и нейната роля в системите на 
здравеопазване

Темата за интерфейса между физическото 
и психичното здраве се схваща днес (в резултат 
на систематични проучавния) като един от 
абсолютните приоритети в здравния мениджмънт 
на нуждите на населението във всички системи на 
здравеопазване по света. Традиционният медицински 
подход съсредоточен върху диагностика и лечение 
на отделното заболяване среща емпиричната 
съпротива на мултиморбидността, хроничността и 
естествения процес на стареене. Целта на лечението 
днес се измества към идентифициране на всички 
променяеми, биологични и небиологични фактори 
в постигане на ИНДИВИДУАЛНИ цели в контекста 
на биопсихосоциалния подход. Този подход днес 
се приема за фундаментален, както в началото на 
болестта, така и в контекста на хроничността и 
мултиморбидността.

От тази гледна точка Европейската Асоциация 
по психосоматична медицина, консултативна и 
лиезон психиатрия постави своя акцент в последните 
години върху ИНТЕГРАТИВНАТА ГРИЖА и 
организационните модели за инегрирането й в 
реалните здравни системи, които могат да бъдат 
обобщени като: 

•	 Модели на интегративна грижа в обща 
болница / интеграция в тесен смисъл/.

	отделения организирани върху 
биопсихосоциален подход, визитации, 
обсъждания на случаи (Heidelberg) 

	скрининг на „комплексни“ пациенти с 
инструмента INTERMED (Groningen, 
Lausanne) 

	консултативни и лиезон психиатрични 
служби

	интердисциплинарни отделения (Med-
Psych Units; pain clinics and day hospitals) 

•	 Модели на интеграция / колаборация в 
общата практика

	оценка и мониторниг на психиатричния 
коморбидитет

	психосоциално консултиране

	колаборацията е приложима, ефективна 
и икономически изгодна при пациенти с 
депресия и диабет, ССЗ,онкоболни.

Причините за този начин на мислене са 
няколко: 

	Икономическото мислене и цели са 
водеща „философия“  в здравеопазването 
(Икономизъм). 

	Глобалзираната  икономика, наднационалната 
икономическа власт засилват неравенствата 
(Глобализъм). 

	Дигиталната „революция“:превръщането на 
дигиталния свят в реален, загубата на сигурна 
работа, компютърните игри (Дигитализъм).

	Криза на демокрацията: тероризъм, засилен 
контрол върху индивида, слаба власт на 
националната държава и демократичния 
контрол. „Гражданите стават все по-
видими и прозрачни, държавите все по-
невидими.“ 16.

Тези процеси водят до необходимостта от 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНАТА, тъй като:

	Налице е фрагментация на обслужването.

	Медицината става виртуална и дистантна.

	Налице е криза в отношенията лекар-пациент 
– непосрещнати нужди от утеха, чувство за 
сигурност и емоционална подкрепа.

	Възникват нови болести-нови зависимости, 
например компютърна.

	Промени настъпват в стила на привързаност 
и личностовото равитие.

	Налице са все повече и повече отбягващи, 
алекситимни, изолирани личности.

Поради гореизброените причини Herbert 
Weiner, пише:..„Нуждаем се от ново психосоматично 
движение в медицината и в частност в психиатрията“ 

18, а целите, които си поставя Европейската Асоциация 
по Психосоматична Медицина, Консултативна и 
лиезон психиатрия и Интегративна грижа могат да се 
обобщят както следва: 
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• Клинична практика: 

– развиване на различни модели на интеграция/колаборация между телесното и психично здравно обслужване.

• Изследвания: 

– да се разшири и задълбочи разбирането ни за взаимоотношенията между тяло / разум, душа / имунна система, 
генетика. 

• Обучение: 

– промоция на по-добрата комуникация лекар-пациент,

– промоция на поведение на приемане и респект на пациента и  неговата свобода, 

– промоция на социално-икономическото мислене в практиката. 

Настоящият президент на ЕАПМ, може би най-влиятелната фигура в областта, Волфганг Съолнер, 
професор в университета в Нюрнберг пише по този проблем, формулирайки своята  relational paradigm:...“ 
Нуждаем се от разширяване на био-психо-социалната парадигма, така че не само отделният индивид  да получава 
внимание, но също така и социалната система, както и взаимоотношенията между играчите в тази система...“. 

Ето какво отговаря той на въпрос, свързан с нея:

Въпрос:
----Ursprüngliche Nachricht-----  
> Von: ivo nacov [mailto:ivo_nacov@abv.bg]  
> Gesendet: Montag, 27. März 2017 16:49  
> An: Soellner, Wolfgang Prof. Dr.  
> Betreff: Re: AW: Request  
>  
>  
>  thе conceptualization is connected with the idea of INTERMED, INTEGRATED CARE, PERSONALIZED 
MEDICINE Versus DISEASE ORIENTED MEDICINE, NARROW DIFFERENTIATION ,SPECIALIZATION AND 
TECHNOLOGIZATION.  
>  
> Nicht wahr?  
>  
> Ivo Natsov MD,PhD

Отговор: 

• От: „Soellner, Wolfgang Prof. Dr.“  
> >Wolfgang.Soellner@klinikum-nuernberg.de  
> >Относно: AW: Request  
> >До: ‘ivo nacov’ <ivo_nacov@abv.bg>  
> >Изпратено на: 27.03.2017 17:34  
>  
>  
> > The term “Relational paradigm” was coined by myself. I think that the future of medicine will be dominated by 
novel techniques on the one hand, and communication and interpersonal relationship, on the other hand.  
> > As psychiatrists  and  specialists in Psychosomatic Medicine we should focus on supporting physicians and teams to 
better communicate with patients and their relatives, as well as with other health care providers.  
> >  
> > Best wishes                                                                            
> >  
> > Wolfgang
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6. Къде сме ние?

Без излишни думи и сугестии представяме Психосоматичната карта на Европа, публикувана във Frontiers 
in Psychiatry | www.frontiersin.org 1 May 2018 | Volume 9 | Article 151:

Както се вижда, България съществува на 
тази карта, макар и с усилията на малоброен екип 
и последователно, систематично индивидуално 
посвещение. Тя стои редом до такива държави като 
Франция, Италия и по-добре от Австрия и Унгария, 
например.  

Необходимо е да отбележим, че през 2012 
година в Орхус-Дания на състоялия се конгрес на 
ЕАПМ (Европейска асоциация по психосоматична 
медицина), на който се взе решение последната 
да се преименува в Европейска асоциация по 

психосоматична медицина, консултативна и лиезон 
психиатрия и инетгративна грижа, привличайки други 
съществуващи до този момент европейски структури, 
взе участие и настоящият професор Лъчезар Хранов 
дмн, представяйки България с Position Statement и 
наша обща работа

България участва и в представително 
DELPHI проучване по проблема за „Персистиращите 
соматични симптоми в медицината“ с двама свои 
представители: Акад. Проф. Д-р Дроздстой Стоянов и 
скромната личност на автора. 
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FIGURE 1 | Number of experts per country in the three waves.
Frontiers in Psychiatry | www.frontiersin.org 6 May 2018 | Volume 9 | Article 151

В края на 2017 и средата на 2018 авторът на 
този текст беше поканен за участие и в две допитвания 
на СЗО по проблемите свързани с новата диагностична 
категория в МКБ-11-„Somatic Symptom Disorder“.

В периода до 2021 година български 
екип, включващ: Акад. Проф. Дроздстой Стоянов, 
психиатър; доцент д-р Развигор Дърленски, 
дерматолог; д-р Аврам Толев – Facharzt fuer Psychiatrie 
und Psychotherapie и разбира се, скромната личност 
на пишещия тези редове ще продължи да представя 
България в групата EN.SOMA.

Една от основните цели, които се преследват 
в този проект  е проблемът за ТРАНСЛАЦИЯТА на 
„необяснимите соматични симптоми“ в измерими 
корелати. 

7. Заключение

...“Живеем в страна с изоставащо от 
съвременните тенденции медицинско образование, 
с определяща обществените нагласи и шумно 
изпълваща медийното пространство амалгама от 

невежество, предразсъдъци и агресивно бранене на 
лични територийки ... Невъзможно е да се изследва 
човека в здраве и болест, ако продължаваме да делим 
глава от тяло, ровейки се безполезно в обезглавена 
соматична медицина и обезкървени невронауки. Не 
можем да лекуваме и да стабилизираме лечебните 
резултати без да познаваме и предвиждаме мощните 
двупосочни влияния по трасето психика-физика, 
мозък-тяло. Няма да сме в състояние да мъкнем 
сизифовския товар на тежката лекарска професия и 
мъчителната социална отговорност, свързана с нея, 
ако не теглим ежедневието си рамо до рамо, в единен 
екип от лекари с модерно мислене и съвременни 
познания и умения...“ [Лъчезар Хранов 2].

А доколкото психиатрията като медицина 
на душата остава изкуство на възможното, нейното 
безшумно и безпристрастно, тихо, но задълбочено 
отношение към света я заставя, подобно на всички 
науки.....“да търси съществуващото като такова, за 
да го направи предмет на изследване и обосновано 
определяне според същността му и начина на битие...“ 
[Мартин Хайдегер 3].
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Шизофренията – еволюционна перспектива
Живко Апостолов
Катедра по Психиатрия и медицинска психология към МУ – Варна 

Еволюционните принципи са от решаващо значение за нашето разбиране и познание относно 
заболяванията. Всяка една болест неизбежно е свързана с еволюционната история на организма, тъй като всяка 
негова частица е продукт на еволюцията.Две добре установени открития потвърждават необходимостта от 
еволюционно обяснение на шизофренията: (1) крос-културно стабилни честоти и (2) намалена плодовитост 
на засегнатите лица, с около 30-70%, особено при мъже. Еволюционният парадокс е, предразполагащи към 
шизофрения гени очевидно персистират в човешкия генофонд, въпреки фундаменталните репродуктивни 
недостатъци, свързани с разстройството. Създава се еволюционна загадка: защо естественият отбор е 
позволил на гени, които ще увеличават риска от шизофрения и намаляват репродуктивността, да персистират 
в човешкия геном? Възможностите са две: (1) гени, свързани със заболяването, носят и предимства свързани 
с оцеляването и репродукцията (генетичен полиморфизъм); или (2) асоциирани с шизофрения гени могат да са 
свързани с други гени, които дават предимство (плейотропия). Много хипотези са публикувани през последните 
40 години, но те могат да бъдат разделени в три главни тематики: (1) предимство у хетерозиготи; (2) нарушено 
онтогенетично невроразвитие; (3) шизофренията е „цената“ за развитието на човешката социалност и 
общество. Маладаптивният шизотипен генотип продължава да съществува в човешкия генен пул, тъй като 
предразполагащите към шизофрения алели са с ключова роля в критични аспекти от развитието на мозъка на 
нашия вид и не могат да бъдат елиминирани.

Българско списание за психиатрия. 2018: 3(4):316-321. 
Ключови думи: шизофрения, еволюция.

Schizophrenia – evolutionary perspective
Zhivko Apostolov
Medical University of Varna

Evolutionary principles are crucial to our understanding and knowledge of the diseases. Each disease is inevitably 
linked to the evolutionary history of the organism, since each particle is a product of evolution .Two well-established 
findings confirm the need for an evolutionary explanation of schizophrenia: (1) cross-culturally stable frequencies and 
(2) reduced fertility of affected individuals by about 30-70%, especially in males. The evolutionary paradox is that genes 
predisposing to schizophrenia apparently persist in the human gene pool despite the fundamental reproductive defects 
associated with the disorder. An evolutionary riddle has to be puzzled out: why natural selection has allowed genes 
that increase the risk of schizophrenia and reduce this reproduction to persist in the human genome? There are two 
possibilities: (1) genes related to the disease also have survival and reproductive benefits (genetic polymorphism); or (2) 
genes associated with schizophrenia may be associated with other genes that give advantage (pleiotropy). Many hypotheses 
have been published over the last 40 years, and divided into three main topics: (1) advantage of heterozygotes; (2) 
impaired ontogenetic neurodevelopment; (3) schizophrenia is the “price” for development of human society. Maladaptive 
schizotypic genotype continues to exist in the human gene pool as alleles predisposing to schizophrenia play a key role in 
critical aspects of brain development of our species and, therefore, can not be eliminated.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2018, Vol 3(4):316-321. 
Key words: schizophrenia, evolution.

Има ли място еволюционната теория в 
психиатрията?

Въпреки че еволюционните идеи относно 
психопатологията и психичните заболявания будят 
интерес, те не се смятат от повечето психиатри 
за съществени и основни при диагностицирането 
и лечението и никога не са влизали официално в 
учебните планове. Съсредоточили сме се върху т.нар. 
„близки причини“ („proximate causes“), активни по 
време на индивидуалния живот – физиологичните, 

психологични и анатомични структури на нервната 
система медиират краткотрайните промени в 
поведението. Далечните причини“ („ultimate 
causes”) обясняват защо „близките причини“ са били 
селектирани, каква е тяхната еволюционна история 
и какъв е бил селективният натиск хилядолетия 
наред, за да им даде изява. Това не са алтернативни, 
а комплементарни обяснения (Grinde, 2017 25; Nesse, 
2007 29; Brune, 2008 11; 2016 12). 

Еволюционният процес е оформил човешката 
когниция, емоции и поведение по същия начин, както и 
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анатомията и физиологията. В течение на хилядолетия, 
естественият и половият отбор са оформили 
мозъчните механизми, така че всеки индивид да 
комуникира ефективно с неговия вътрешен и външен 
свят. Психичният живот, в цялата си сложност, е 
адаптация към  условията на околната среда, на които 
хората и техните предшественици са били изложени. 
Около половината (55%) от кодиращите гени в 
човешкия геном се експресират в мозъка, като това 
го прави основна мишена за мутации и еволюционни 
промени. Онтогенезата, физиологичните механизми, 
филогенезата и адаптивната стойност съставляват 
ключовите компоненти за цялостно разбиране на 
поведението.

Не съществуват единични, самостоятелни 
генетични или преживелищни причини за поведението. 
Цялото развитие е резултат от епигенеза, с комплексни 
интеракции между различни нива (психосоциална 
среда, невронална активност, генетика).

Според т.нар. „Мismatch hypothesis“ една 
от главните причини за психопатологията е, че 
някои индивиди са предразположени да страдат 
от несъответствие между тяхното поведенческо 
биологично наследство от предишните поколения 
и модерните условия на живот. Анонимност на 
практика е липсвала, всекидневната среща с хиляди 
непознати не е била адаптивен проблем в миналото. 
Съперничеството за ресурси, социален статус и 
интимен партньор е вероятно много по-голямо в 
сравнение с когато и да е било в нашето еволюционно 
минало. Хипотетично обяснение е, че човешката 
културна еволюция е изпреварила биологичната. 
Много „заболявания на цивилизацията“ като 
хипертония, миокарден инфаркт, мозъчен инсулт 
и диабет тип 2 могат да бъдат интерпретирани в 
съответствие с този сценарий (Grinde, 2017 25; Nesse, 
2007 29; Brune, 2008 11; 2016 12).

Предполага се, че шизофренията е на поне 50 
000 години, тъй като се среща и сред австралийските 
аборигени, които са били относително генетично 
изолирани, след като са населили Австралия преди 
около 50 000 години. Психозата има за свое начало 
появата на Homo sapiens преди около 100-150 000 
години.  Форми на подобно на психотично поведение 
са доказани при нашите най-близки родственици – 
приматите, и вероятно са били налични и при хоминиди 
като Australopithecus, Homo habilis и Homo erectus.  
Но еволюцията на зрелия социален мозък, базиран на 
комплексните взаимосвързани невронални кръгове, е 
позволила на първите хора да имат „способността“ за 
цялостна психотична болест (Polimeni, Reiss, 2002 31).  

Етиопатогенезата на шизофренията остава 
неизяснена въпреки множеството изследвания в 
тази насока. Основните съществуващи теории за 
възникването й са генетични, вирусни, имунологични, 
психосоциални, теории свързани с употребата на 
психоактивни вещества, невробиохимични, отчитащи 
ролята на допамина, серотонина, норадреналина, 
глутамат, ГАМК, и други. Изследванията за 
наследственост при шизофрения при близнаци 

показват висока значимост на генния фактор. 
Когато шизофренията е била описана за първи път, 
се е смятало, че тя се причинява от нова форма на 
прогресираща невронна дегенерация. В последните 
години обаче, тази първоначална патогенетична 
теория се оспорва от патогенетичен модел, който 
постулира, че шизофренията е невроонтогенетично 
заболяване, резултат от непрогресиращо пре- или 
перинатално нарушение в развитието на централната 
нервна система. Обединяваща и алтернативна 
хипотеза е шизофренията като прогресиращо 
невроонтогенетично разстройство (Сивков, 
Акабалиев, 2003 ).

Парадоксът шизофрения

−	 Генетичното предразположение играе 
ключова роля.
−	 Заболеваемостта надвишава значително 
вероятността за случайна генетична мутация.
−	 Свързва се с намален репродуктивен 
потенциал.
−	 Заболеваемостта е стабилна по целия сват и 
през познатата ни история.
−	 Шизофренията е много стар феномен.

Симптоматика – еволюционен поглед

Еднородието на налудното съдържание сред 
всички култури предполага, че универсални мотиви, 
имащи отношение към оцеляването и репродукцията 
са отразени в налудностите. Докато мъжете по-често 
се чувстват заплашвани от група непознати мъже, 
то жените смятат, че „преследвачите“ са от тяхното 
най-близко обкръжение. Обяснение за тези полови 
различия в налудното съдържание може да се намери 
в това, че главният източник на древна заплаха за 
мъжете по време на еволюцията са наистина непознати 
мъже от други племена. За разлика от тях, жените 
в прародителски условия са формирали ядрото на 
родствено базираната високо кооперативна социална 
група, така че отстраняването им от общността е била 
животозастрашаваща заплаха. До днес хората, въпреки 
склонността си към вътрегрупова кооперативност, 
са изразено ксенофобни и вътрешногрупово 
ориентирани (Brune, 2016 12).

Налудностите, отнасящи се до репродукцията 
и формирането на интимни двойки, се различават 
значително между двата пола, и отново тези тенденции 
са силно уеднаквени сред различните култури. 
Жените отделят обичайно (особено в древни времена) 
повече време и усилия в отглеждане на потомството, 
те са и “по-взискателни“ при избора на партньор. С 
други думи, жените са по-склонни да търсят като 
потенциални партньори социално високопоставени 
мъже, които имат желание да инвестират време 
и ресурси в потомство – еротоманията, налудна 
убеденост, че си обект на любов, е много по-честа 
при жени, като обикновено „влюбеният“ е социално 
високопоставен мъж (политик, лекар, актьор, спортист 
и т.н.). Бащинството е винаги по-малко сигурно 
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отколкото майчинството, при мъжете стратегиите за 
подсигуряване на вярност са по-силно селектирани – 
ревностовите налудности са много по-чести (Brune, 
2008 11).

Т.нар. „заблуда на натурализма“ е погрешната 
представа, че биологичните факти могат да се 
тълкуват като морален императив. Съществуването 
на биологични поведенчески тенденции, например, 
че мъжките индивиди са по-склонни да търсят 
повече от един партньор, не трябва да се разбира 
като морална оправданост за извънбрачни връзки 
(поне не в моногамните общества). Основният урок 
от еволюционната психология е, че формираната в 
миналото потребност продължава да бъде изпитвана 
субективно, дори когато вече не е необходима за 
оцеляването и възпроизводството (Харари, 2011 6).
Много кататонни симптоми могат да бъдат 
интерпретирани като контекстуално абнормен или 
агравиран страхов отговор, бий-се-или-бягай (fight-
flight ambivalence), подчинение или отстояване 
(submission or assertion). Кататонният ступор 
силно наподобява примитивна страхова реакция, 
като наблюдаваната при много животни тонична 
обездвиженост. При нея, най-често предизвикана 
от надвиснала неизбежна опасност от хищник, 
животното спира да се движи, за да не бъде 
забелязано. Настъпването и прекратяването на това 
поведение е внезапно, като бива последвано от дива 
борба за бягство. Пациенти след кататонен ступор, 
ретроспективно съобщават за чувство на екстремен 
и съкрушителен страх. Кататонна възбуда може 
би отразява примитивен поведенчески отговор на 
бягство от ситуации, в които източникът на опасност 
е трудно да се узнае (Moskowitz, 2004 28).

Етиопатогенеза – еволюционни теории

Някои автори смятат, че у болните са налице 
селекционни предимства извън нервната система. 
Случай, подобен на този със сърповидно-клетъчната 
анемия, където хетерозиготните носители имат по-
добра протекция срещу маларийната инфекция. 
Huxley et al., 1964 26 предполагат, че шизофренно 
болните е възможно или да бъдат по-устойчиви 
спрямо инфекциозни заболявания, или да имат друго 
репродукционно предимство. При ретроспективен 
анализ на поколенията на шизофренно болни 
Erlenmeyer-Kimling, 1968 23 намира, че смъртността 
до 15 г.в. на децата от женски пол е значително по-
ниска отколкото при контролна група деца на здрави 
родители. Carter, Watts, 1971 16 правят интересно 
откритие, че първостепенните родственици на болни 
от шизофрения са с по-висока устойчивост спрямо 
вирусни инфекции (намалена честота), по-ниска 
честота на злополуки и повишена фертилност. Тези 
данни са били критикувани, тъй като не е изключена 
възможността редуцираната честота на инфекции 
и злополуки да се дължи на намалено излагане на 
вирусни агенти и рискови ситуации.  Например, 
родствениците може би имат повече шизоидни 

личностови черти, които са отговорни за това да 
живеят по-затворено и асоциално.  По-общ аргумент 
срещу тези теории е, че естественият отбор действа на 
ниво фенотип, а не генотип. И се очаква потенциалните 
компенсаторни предимства на гени, асоциирани с 
шизофрения да са в поведенчески, емоционален или 
когнитивен аспект.

Съществуват и невроразвитийни хипотези. 
Въпреки че удълженият период на безпомощност и 
зависимост би бил сам по себе си неизгоден, тъй като 
поставя в опасност децата и пречи на родителите, 
той е помогнал на човека. Причината за това е, че 
забавеното развитие осигурява време за обучение 
и тренинг, които са далеч по-важни и екстензивни 
за хората, отколкото за което и друго животно. 
Съпътства се от удължени стадии на неврогенеза, 
дендритогенеза, окастряне (pruning), синаптогенеза 
и миелинизация. Определянето на точното темпо 
се синхронизира главно от регулаторните гени. В 
допълнение, хиперморфозата ескалира потенциала 
за епигенетични промени. Социалната среда става 
движеща сила за развитието на кортикалната 
конективност и социалния мозък. По този начин 
механизмите, използвани от еволюцията, за да се 
позволи увеличаване и реорганизация на мозъка, 
същевременно правят организма екстремно уязвим 
към генетични и средови увреди (Burns, 2007 15).

T. Crow, 2010 20 свързва шизофрения с 
церебралната асиметрия и езика, като ги приема за 
уникални при човека. Теорията на Crow, 1997 17;  2007 

18; 2008 19 за произхода на психотичните разстройства 
се базира главно на допускането, че липсата на 
хемисферна доминантност и левостранна езикова 
специализация са ядрото на психозата. 

Имайки предвид, че геномът на шимпанзето 
и човека се различават само в 1.5% от базовите си 
двойки, би трябвало това различие, възникнало преди 
около 5 милиона години, да е от критично значение.  
Едно от големите различия между човекоподобните 
маймуни и хората е без съмнение сложният език 
(Crow, 2010 21, 22).

Деца, които впоследствие развиват психоза, 
по-често са амбидекстри и сред тях се наблюдават 
повече езикови и поведенчески проблеми. Приема се, 
че при нормални условия организацията на езика е 
разделена, така че пространственият или „логически“ 
компонент се намира в недоминантната хемисфера, а 
темпоралният или „фонетичен“ аспект в доминантната 
хемисфера. Съответно, „първоранговите“ симптоми 
при шизофрения може би отразяват дезинтеграция 
на нормалната транскалозална връзка между двете 
хемисфери. Неточна координация между „логическия“ 
и „фонетичния“ аспект на езика би продуцирала 
изживявания у индивида, като че неговите собствени 
мисли са чужди.

Увеличената честота на недесноръкост, 
наблюдавана сред шизофренно болни, е в основата 
на теориите за аномална латерализация при това 
заболяване. Наши изследвания (Апостолов, 2014 1) 
потвърждават, че относителният дял на леворъките 
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сред болните от шизофрения (17.1%) е по-голям от 
относителния дял на леворъки сред здрави (7.65%), 
като разликата е достоверна (p = 0.01).

Но асиметрията на езиковите зони в 
мозъка, смятана за уникална у човека и корелиращa 
с уникалната човешка способност за развита реч, 
наскоро е установена и при човекоподобни маймуни.  
Латерализацията има по-древни корени в общите 
предшественици на хората и човекоподобните 
маймуни. Специфичната за човека реч има по-слабо 
развити еквиваленти в невербалното и жестомимично 
комуникативно поведение у човекоподобните 
маймуни.  Наблюдава се континуитет, следователно 
моделът на постепенно развитие и възникване на 
човешкия вид е по-вероятен, отколкото хипотезата 
за еднократна видообразуваща мутация, на която се 
основава теорията на Crow.

Според Joseph Polimeni  хората с шизофрения 
са съвременното проявление на праисторическите 
племенни шамани. Той смята, че шизофренията не е 
традиционно медицинско заболяване, a рудиментарен 
поведенчески феномен, който някога е давал 
предимство на древните хоминиди. Клиницистите 
имат разбираемата склонност да се фокусират 
върху нарушения и проблеми, а не върху специални 
дарби или необичайни таланти. Шаманизмът е 
универсален. Анализ на 47 общества по целия свят, 
датиращи до 1750 г.пр.Хр., показва, че всяко едно от 
тях включва в някаква форма „магично-религиозен 
практик“ (Winkelman, 1990 34). Някои антрополози 
приемат, че специфичното поведение, характерно за 
шаманите, се обуславя от генетични детерминанти и 
следователно е еволюционен продукт.Шаманизмът и 
религиозното водачество вероятно са имали полезен 
ефект за групата в човешката еволюционна история. 
Такива черти, от друга страна, може да се асоциират 
с повишена вероятност от развитие на психотични 
симптоми и да обясняват високата честота на 
религиозните налудности в днешно време. Шаманите 
биват възприемани като притежаващи духовни сили, 
включващи способността да общуват с невидимия и 
неземен свят. Тъй като те играят ролята на път и връзка 
с възвишения духовен свят, те са и религиозните 
водачи на техните общества (Polimeni, 2012 30).

На феноменологично ниво психозата и 
мистичното състояние са трудно различими. 

Налудонастроението представлява внезапен 
наплив на мощно преживяване на недоумение, 
озадаченост или озарение, или внезапно добиване на 
„яснота“ с долавяне на скрития смисъл във външно 
непроменена среда, често загадъчен, страховит 
и пропит с намеци. То по правило предхожда 
налудообразуването. Около 29% от магично-
религиозните практици споделят за спонтанни 
психотични изживявания преди приемане на тяхната 
роля като професионални спиритуалисти, а 11% 
са диагностицирани с шизофрения (Sasaki, 1969 33; 
Polimeni, 2012 30; Ончев, 2017 3; Ясперс, 1973 7).

Началото на шизофренията по време на ранно 
юношество и интензифицирането на симптомите през 

периоди на стрес съответства на шаманизма. Фактът, 
че мъжете са по-тежко засегнати, също е съвместим 
с шаманизма. Шаманизмът е малко по-често срещан 
сред потомци на шамани, и подобно на болните 
от шизофрения, шаманите предпочитат социална 
изолация. Пациенти, които никога преди това не 
са показвали никакъв интерес към спиритуализма 
или религията, имат също толкова често религиозни 
налудности, колкото тези, които са били набожни. 
Състоянието на някои пациенти с шизофрения дори 
се стабилизира при приобщаване към секти и култове 
(Galanter, 1989 24; Polimeni, 2012 30; Rudalevicience et 
al., 2008 32).

В традиционните общества, хората с 
биологична предразположеност към психоза, твърди 
Polimeni, 2012 30, са заемали ролята на шаман. 
Праисторическият шаманизъм е универсален и 
неизбежен. Тези резидуални биологично внедрени 
поведения персистират, но са културно толкова 
неприспособими сега, че показват малко сходство с 
нативната им форма. 

Трябва да отбележим, че много автори смятат 
за неприемливо равнопоставянето на шаманизма с 
психична болест, според Елиаде, 1968 2: „истинското 
посвещаване включва не само екстатичен опит, но 
и теоретическо и практическо обучение, прекалено 
сложно, за да бъде по силите на болния“.

Отборът действа в по-голяма степен на ниво 
фенотип, отколкото на ниво генотип. В такъв случай, 
гените водещи до повишен риск от шизофрения, би 
трябвало да са свързани със симптоматиката, която в 
по-голямата си степен е в социалния домейн. Kuttner 
et al., 1967 27 предполагат, че шизофренията, като 
уникална за човешкия вид, е специфично свързана с 
характеристиките, които отличават човек от другите 
животински видове. Според тях, тези различия са в 
сложния социален живот, интелигентността и езика.

Човешкият мозък тежи около 2% от телесното 
тегло, но консумира около 15-20% от тоталната 
енергия, и това би трябвало да има еволюционно 
обяснение. Еволюционната психология предполага, 
че естественият отбор е насърчавал формирането 
на по-големи социални групи, в които социалните 
интеракции са ставали все по-комплексни. Човешките 
общества, за разлика от шимпанзетата например, 
се характеризират с много повече кооперативно 
поведение. Поради нуждата от групова кохезия 
и сътрудничество между генетично несвързани 
индивиди, хората е трябвало да могат да разпознават 
некооперативните (non-cooperative) поведенчески 
стратегии на другите. Колективното наказание и 
еволюцията на морала са отличителни моменти на 
човешката когнитивна и емоционална еволюция.
Според Burns, 2004 13, шизофренията е „цената“ (trade-
off) за еволюцията на социалната интелигентност, 
метакогницията и „социалния мозък“, свързана с 
драматично увеличаване на връзките в кортекса на 
приматите. Това е плодотворен и обещаващ модел, 
тъй като интегрира невроразвитието, конективността 
и междувидовите наблюдения. Живеенето заедно 
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налага поява на норми за отношенията между хората с 
обратно действие върху биологията чрез естествения 
подбор. 

Много когнитивни, емоционални и 
поведенчески способности на човешкия мозък са 
еволюирали като адаптация към нашата социална 
среда: 

(1) да разбираш какво другите мислят, 
планират и желаят („теория на разума“ / 
theory of mind), 
(2) да „разчиташ“ сигнали, като лицевата 
емоционална експресия, 
(3) да пътуваш напред и назад във времето 
наум, и 
(4) езикът. 
Има достатъчно емпирични доказателства, 

че мозъчните функции, въвлечени в социалните 
интеракции, като емоционално разпознаване и теория 
на разума, са засегнати при шизофрения (Brothers, 
1990 9; Brune, 2003 10).

Поставянето на човешкото поведение в 
рамките на еволюционен контекст води до фокус към 
базовите мотивации и подтици, които лежат в основата 
на социалното ни поведение, което ни определя като 
вид. Индивидът изпитва две противоположни подбуди 
в опитите да справя в социалния свят: от една страна 
съществува стремеж да си част от група (която носи 
сигурност, другарство, намиране на партньори и 
достъп до ресурси); от друга страна е стремежът да 
си по-успешен от останалите в групата (конкуренция 
за ранг, храна и партньори). Живеещите в група 
социални индивиди имат нужда да развият прецизно 
настроена способност да долавят, интерпретират и 
отговарят оптимално на мотивациите на другите в 
групата. Тази способност се е развила у множество 
социални животински видове, от птици до китове, но 
само при приматите е в най-комплексния си вид.

Комплексните невронални кръгове, 
свързващи префронталния кортекс с темпоралните и 
париеталните кортекси, са възникнали като субстрат 
за комплексната социална когниция. Взаимосвързани 
с по-дълбоката и древна лимбична система, кръгът 
се нарича „социален мозък“. Три са главните фази в 
социалната когниция: социална перцепция – детекция 
на социални стимули; централна социална когниция – 
разпознаване, оценка и интерпретация на материала; 
и социално поведение – индивидуален отговор.  

“Социалният мозък” е концепция, полезна 
в описване на клиничната проява и биологичната 
база на широк спектър от психопатологията. 
Има солидни доказателства за дисфункция на 
социалния мозък в различни психични заболявания, 
както психотични, така и невротични. Например, 
на аутизма отдавна се гледа като на социално 
заболяване. Според Burns, 2006 14 това се дължи на 

историческия фокус върху социалната дисфункция 
при аутизъм, докато при шизофрения клиницистите 
винаги са били по-склонни да се „разсейват“ от „по-
ярките“ и „пищни“ отклонения като налудности и 
халюцинации. Абнормности в социалната когниция 
са демонстрирани при биполярно разстройство, 
личностови разстройства и деменция. Тези данни 
позволяват на Brune, 2003 10 да смята, че целият 
спектър функционални психози може да се смята за 
„заболявания на социалния мозък“. Шизофренията 
в частност представлява “най-крайният”, “архи-
” вариант на разстройство на социалния мозък. 
Всъщност именно при шизофрения ние наблюдаваме 
дисфункции във всяка сфера на социалната когниция и 
поведение. Етологични изследвания на невербалното 
поведение на шизофренно болни са показали, че те 
имат редуцирана способност да поддържат социална 
интеракция.  Пациентите имат проблеми в социалното 
си и интерперсонално поведение – като неподдържане 
на очен контакт, бедна мимика, стеснена 
емоционалност, редуцирано просоциално поведение, 
нарушена социална когниция. Първоранговите 
симптоми може би възникват като вторична 
компенсация на трудностите от страна на болния в 
социална перцепция и настъпващата алиенация от 
социалния свят (Burns, 2007 15).

Въвлечени са два еволюционни генетични 
модела: „по острието на бръснача“ (cliff-edged 
fitness) и „антагонистична плейотропия“ (Burns, 2007 

13). Нека вземем за пример птиците. Обикновено 
приемаме, че е предимство да имаш колкото може 
по-голямо потомство. Проучвания при скорци са 
демонстрирали, че най-голям шанс за оцеляване на 
поколението има при снасяне на не повече от 5 или 
6 яйца. Не е възможно изхранването на по-голямо 
люпило, повишаването на броя им над определен праг 
резултира в намален шанс за оцеляване.

Burns, 2007 13 предлага следната хипотеза. 
Всички хора имат поне един предразполагащ към 
психоза алел, защото тези алели са били селектирани 
поради плейотропния им принос в еволюцията 
и развитието на социалния мозък. Съществуват 
вариации в броя на тези алели между индивидите, 
като наличието на по-голям брой, до определен праг, 
повишава репродуктивния успех. Повишеният брой 
алели кореспондира с усилване на кортикалната 
конективност и софистицирана социална когниция. 
Над определено ниво наличието на по-голям брой 
алели резултира в остър спад във функционирането.
Маладаптивният шизотипен генотип продължава да 
съществува в човешкия генен пул, тъй като алелите, 
предразполагащи към шизофрения, играят ключова 
роля в критични аспекти от развитието на мозъка на 
нашия вид и не могат да бъдат елиминирани.
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Роля на психиатричните болници понастоящем у нас
Тодор Толев

Представен е кратък преглед на ролята на психиатричните стационари – отделения и болници – в 
страната ни понастоящем, в контекста на оценката на влиянието на институционализацията и на нейната 
отмяна върху протичането на психичните разстройства. Подчертава се, че в страната тези  два вида 
психиатрични служби е разумно да се разпределят в съобразност с културалната специфика на обществото 
понастоящем.

Българско списание за психиатрия. 2018: 3(4):322-332. 
Ключови думи: психиатрични служби, институционални грижи, психични разстройства.

The current role of psychiatric hospitals in our country
 
Todor Tolev

 We present a brief overview of the role of psychiatric wards and hospitals in our country at present, in the 
context of assessing the impact of institutionalization and its abolition on the course of mental disorders.
We underline that it is reasonable these two types of psychiatric services to be distributed in accordance in the country in 
correspondence with the cultural specifics of the society at present.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2018, Vol 3(4):322-332. 
Key words: psychiatric services, institutional cares, mental disorders. 

За психиатричните болници и психиа-
тричните стационари въобще изписаните публикации 
– научни и не съвсем, са впечатляващо много и 
това е знак за огромeн интерес към този проблем – 
в тясно медицински, в социално-икономически и 
правно-деонтологичен план. Защото е очевидно, че 
въпреки несъмнения прогрес на психиатричната 
фармакотерапия и упоритите усилия за добра 
екстрамурална медицинска помощ, енергично 
подпомагана от структурите за социална подкрепа, 
психиатричната хоспитализация – особено по 
спешност – все още  е незаменим инструмент за 
овладяване на рискови ситуации и предпочитан терен 
за неотложни психиатрични интервенции. И преди, и 
днес „болничните психиатрични служби се считат 
важен вид помощ в днешната психиатрия, тъй като 
извънболничните грижи могат да не са подходящи за 
всички пациенти – особено за онези с остро психично 
разстройство и липса на подкрепа” (Chow, Priebe, 
2013 20). 

Вълнуващ и противоречив е ходът на 
историята по уреждане на душевно болните с места 
и начини за лечение, опазване и грижи. Срещаме 
мрачни страници на впечатляваща жестокост 
или на ледено пренебрежение, но има и красиви 
примери на човеколюбие, разбиране и искрена 
подкрепа (Каннабих, 2014 2). А в по-нови времена, 
с възхода на идеите, обособили насетне социалната 
психиатрия – като подразделение, но и подход 
на клиничната психиатрия, от средата на ХХ век 
започва системното и многоаспектно изучаване 
на свързаните с психиатричното хоспитализиране 
феномени (Haack, Kumbier, 2012 31). От което 
възникват начинания, променили основно панорамата 

на обичайните психиатрични лечебници и 
палитрата на възстановителните технологии спрямо 
психиатричните проблеми.

След епохата на хуманизъм и морално лечение, 
като продължение на тази идея, първа значима стъпка 
за реорганизиране на болничното дело е процесът 
по деинституционализация на психиатричните 
пациенти, възникнал заради пламенния апел на 
Erving Goffman (1922 – 1982) с прочутата книга 
Asylums: Essays on the Social Situation of Mental 
Patients and Other Inmates (1961), подчертаваща 
опустошителния ефект на „тоталната институция” 
над човешката психика (Weinstein, 1994 70). Макар 
няколко години по-рано, Russel Barton описва 
„институционалната невроза” (1959) у пребиваващи 
в психиатрична болница (Barton, 1976 10), както и 
важността на „лична територия” за психиатричния 
пациент (Barton, 1966 11). Сходна е и тезата на 
Ernest Gruenberg за „синдрома на социален срив” 
(Gruenberg, 1967 29), причиняващ трагични последици 
в съчетание с психиатричната хоспитализация. 
Такава е атмосферата, в която се ражда намерението 
болничното обслужване на психиатричните пациенти 
да се замени с извънболнични служби с програми 
от грижи, предотвратяващи пагубните последици от 
институционално увреждащо влияние, генериращо 
дискултурация и хоспитализъм. Началото на процеса 
по деинституционализация дава John Kenneth 
Wing с фактите за допълнително инвалидизиране 
на пациентите от три психиатрични болници край 
Лондон (Wing, 1962 72; Wing, Brown, 1970 74) под 
влияние на оскъдната на полезни стимули и обилно 
наситена с рестрикции болнична среда.

Деинституционализацията става актуална и 
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наложителна не само заради тези остри аргументи, 
разбунили общественото съзнание, но и заради 
растящото влияние на движенията за човешки права, 
в отклик на еуфорията от поява на нови психотропни 
медикаменти и разбира се – под натиск на волята за 
икономии, обзела управляващите кръгове в поредица 
страни. В резултат на тези комплексни причини, 
деинстуционализацията – макар с различен темп и 
обхват, става реалност и вместо болниците – както 
дотогава считани за основна опора на психиатричната 
помощ (Chow, Priebe, 2013 20), водеща роля вече 
имат извънболничните служби, с основна цел – 
реинтегриране на боледуващите в общността, при 
най-пълно възможно зачитане на техните права 
(Brugha, 2010 17).

В закономерно последвалия анализ на 
станалото, в хода на нестихващия дебат за резултатите 
от психиатричната реформа, се оформят становища за 
предимствата от деинституционализация, както и за 
недостатъците на тази мащабна реорганизация.

Нерядко констатациите са уклончиви 
и търсещи компромис – например, оценките за 
екстремен отказ от болнични заведения, както бе в 
Италия през 70-те години – макар че там над 80% от 
желаещите помощ успяха да приемат екстрамуралните 
грижи (Burti, 2001 18).

Резултатите от затварянето на големите 
болници в Англия (TAPS project) сочат, че някои от 
психопатологичните симптоми сред изписаните 
пациенти получават подобрение, ала някои – не. 
Нивата на смъртност, скитничество и делинквентно 
поведение не нарастват сред напусналите болница. 
Най-отчетлива се оказва повишената автономност, 
социалната свързаност и задоволство сред пациентите, 
лекувани в общността, в сравнение с продължилите 
хоспитализацията си (Becker, 1995 12).

Съпоставката на пребиваващи в болница или 
в извънболнични служби пациенти показва данни за 
повишено качество на живот в общността и повече 
одобрение, включително и от родственици заради 
по-малко рестриктивните и ригидно структурирани 
условия за пребиваване, но тежестта ни симптомите и 
инвалидността не отбелязват достатъчно предимство 
на екстрамуралните програми от грижи, което е знак 
за необходимост от преосмисляне на техните качества 
(Trauer et al., 2001 64).

Сходно е сравнението на дългосрочно 
хоспитализирани пациенти, оставащи в болница 
срещу насочените в общността – при изписаните 
качеството на живот е подобрено, но клиничните 
симптоми и неудовлетворените потребности са 
без значими различия. Оптимистична е все пак 
констатацията, че резултатите са най-добри при млади 
лица с кратък болничен престой (Priebe et al., 2002 53).

Впрочем, разбираемият стремеж към повече 
свобода, автономност и социални контакти сред 
голяма част от пациентите, дало тласък на движенията 
за защита правата на боледуващите, се оказва удобен 
довод за повече икономии чрез деинституционализация 
сред икономически заинтересованите кръгове, заети с 
планиране на психиатрични грижи (Brown, 1981 16).

От друга страна, привържениците на 
деинституционализация се позовават на съвсем 
обективни и важни факти за вредите от болничен 
престой. Например, инцидентите с насилие са чест 
спътник на болничното лечение, като съществена 
част от тях не са съобщавани въобще – независимо  
от тежестта им (Owen et al., 1998 48). А рискът от 
агресия и опасно насилие нараства при претоварване 
на отделенията с пациенти (Ng B et al., 2001 46). В 
допълнение, болниците не са сигурна гаранция за 
успешна превенция на суицид сред пребиваващите 
(Martelli et al., 2010 43).

Освен това, пациентите масово не одобряват 
форсираната медикация и ограничителните мерки – 
макар предходен опит при някои от тях да смекчава 
отрицателните нагласи (Georgieva et al., 2012 26), като 
осигуряването на отделни стаи с достатъчна площ 
също намаляват неодобрението на предпазните 
мерки (Stolker et al., 2006 59). Режимът на затворени 
врати в психиатричния стационар се свързва с 
повече депресия, агресивност и недоволство сред 
пациентите, а на персонала създава повече поводи 
за грижи (van der Merwe et al., 2009 66), като според 
психиатричните сестри и санитари недостатъците от 
затворен режим са повече от предимствата (Haglund 
et al., 2006 32). Значителна част от принудително 
лекуваните пациенти ретроспективно не отчитат 
полза от болничния престой (Katsakou, Priebe, 2006 39).

Ще добавим, че мерките на принуда 
и хоспитализирането засилват тежестта на 
психиатричната стигма, докато ползването 
на извънболнична помощ рязко намалява 
дискриминацията и влиянието на стигма върху 
боледуващите – макар това предимство да не е в 
максимална степен заради ригидните обществени 
нагласи, а и заради обективните дефицити в резултат 
на психичното разстройство. Стигма е тежък 
усложняващ фактор в психиатричната практика 
(Gray, 2002 28) и деинституционализацията дава 
добри възможности за редукция, ала данните за 
достоверност са недостатъчни. В тази насока, идеята 
за осъществяване на психиатрична принуда изцяло в 
условията на извънболнични служби е окуражителна 
(Molodynski et al., 2010 45).

Донякъде като последица от стигма и до 
голяма степен – заради симптомите, лицата с хронична 
болест срещат проблеми при реинтеграцията си в 
общността – битови грижи, самота, липса на избор 
и на смислена заетост, нереалистични очаквания от 
околните. И тук, макар отчасти, извънболничните 
служби предлагат по-добра подкрепа в сравнение с 
психиатричната болница (Peterson, 1982 50).

И в резултат на тези проблеми след 
изписването, които пациентът не може да реши 
сам и следва да разчита на околните и обществото, 
резултатите от поредица изследвания дават 
основание да се счита, че „… де-хоспитализацията 
не е тъждествена на де-институционализация… 
” – защото изписването се определя като успешно 
заради отчетливо повишеното качество на живот на 
екс-пациента, ала последва дългогодишен престой в 
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друга институция с подпомагащи функции, макар и 
без зле звучащото название „психиатрична болница” 
(Bitter et al., 2009 14). Или деинституционализацията се 
смесва, или замества с транс-институционализация, 
създавайки номадска кохорта пациенти, сменящи 
болница с друга болница – което отваря много 
грижи на психиатричните администратори (Pedersen, 
Kolstad, 2009 49). Или вместо болници се ползват 
затворите заради липса на места в резултат на 
амбициозна, ала зле замислена и зле проведена 
деинституционализация (Whitmer, 1980 71).

Цитираното дотук не бива да се приема за 
израз на оспорване или отричане на достиженията 
за психиатричното дело заради трудната реформа по 
пренасочване на пациенти от старомодни класически 
болници към лечение и грижи в общността. Ползите 
от деинституционализацията са безспорни и добре 
описани в множество публикации, но анализът на 
тези успехи е извън темата на настоящото изложение. 
Което е опит да се обсъди ролята на психиатричната 
болница понастоящем у нас, в контекста на нейните 
възможности, качества и задачи.

Преди всичко, следва да се отбележи как 
още в началото на психиатричната реформа бива 
добре установено, че при шизофрения (а тази 
популация е най-многобройната сред болничните 
обитатели) характерните дефицити на хронично 
болните са интегрална част на болестния процес и 
ефектите на институционализация са относително 
малки (Johnstone et al., 1981 36; Johnstone et al., 1985 

37), поради което дългосрочният болничен престой 
не повлиява съществено увеличаването им (Mathai, 
Gopinath, 1986 43). Освен това, предиспозицията към 
институционализъм е асоциирана преди всичко с 
ниска интелигентност, слабо образование, дефицити 
в слух, реч, моторика; хемисферна латерализация и 
това предразположение е нееднакво представено сред 
боледуващите (Liberakis, 1981 42). 

Най-очевидният аргумент за необходимостта 
дори и днес от психиатрични болници е острата 
нужда от сигурни места за провеждане на лечение с 
правна принуда – което, макар с големи различия в 
честота на прилагане в европейските страни (заради 
нееднакви професионални нагласи, етични норми, 
социодемографски нюанси, тревоги в обществото 
във връзка с асоциирания с психичната болест риск, 
както и заради нееднаквите правови норми), е все 
още средство за избор при поява на опасно поведение 
у психично болните лица (Zinkler, Priebe, 2002 75). 
Поради липсата на достатъчен анализ на законовите 
основания и практиките по реализиране на правната 
принуда в Европа, особено неотложно е внимателно и 
всестранно разглеждане на тези проблеми (Dressing, 
Salize, 2004 23).

Този спор и несигурността заради 
принудителните мерки са свързани с напрегната 
полемика по повод на честотата и тежестта на 
агресивното поведение на лицата с психични 
разстройства. Социалната чувствителност в тази 
област е особено висока и затова актовете на насилие 
на психиатрични пациенти са чудесно доказателство 

за необходимостта от служби с високо ниво на 
сигурност. Защото данните от метаанализ сочат, че 
всеки един от пет лекуващи се в остро психиатрично 
отделение е извършил акт на насилие, а особено често 
това се случва сред мъже, при диагноза шизофрения, 
злоупотреба с вещества и данни за предходно 
агресивност (Iozzino et al., 2015 34), поради което 
целесъобразността на стационарите, включително и 
на разположените към общопрофилни болници (Grassi 
et al., 2001 27), е извън съмнение. Друг метаанализ 
отбелязва значими фактори за агресивност при 
психиатрични пациенти в млада възраст, мъжки пол, 
без семеен живот, с принудително лечение, повече 
хоспитализации, диагноза шизофрения, злоупотреба 
с вещества, предходно автодеструктивно поведение 
и предходно агресивно поведение (Dack et al., 2013 

21). В наше проучване при 978 новопостъпили 
пациенти с шизофрения установихме честота на 
агресия до постъпването при 56,1 % от лицата, без 
разлика  по пол, но със значимо по-млада възраст, 
повече хоспитализации и мерки на принуда, и по-
тежки клинични симптоми при агресивните пациенти 
(Толев, Акабалиев, 2011 7). 

Допълва смисъла от съществуването на 
болници и другата разновидност на опасно поведение 
– суицидалността. Оправдано е вниманието например 
към суицидните опити с особено свирепи методи и 
бързо последваща хоспитализация, болшинството от 
които – свързани с психоза (Persett et al., 2018 51), както 
и довелите до хоспитализация опити за самоотравяне, 
свързани с депресия / биполарна болест и донякъде – с 
алкохолна злоупотреба (Salles et al., 2018 57). Масивен 
обзор върху превенция на суицид и опити за суицид 
подчертава огромната социална значимост на темата, 
и потвърждава типични рискови фактори в общността 
– психична болест (особено – шизофрения), 
злоупотреба с алкохол и вещества, тежки телесни 
проблеми, бездомност, различни форми на социално 
изключване, като отбелязва ролята на неотложната 
психиатрична намеса и находката, че само две 
трети от амбулаторно обхванатите лица са получили 
планираното лечение (Nordentoft, 2007 47).

Във връзка с използването на психиатричните 
болници, а и заради осезаемия социален резонас, 
значителен брой публикации са посветени на темата 
за бездомността сред лицата с психична болест, под 
влияние на тезата, че психиатричните проблеми при 
много от бездомните са пряк резултат от бедност и 
липса на място за живеене (Abdul Hamid et al., 1993 

9). И наистина, в сравнение с общата популация, сред 
бездомните са свръхпредставени лицата с психична 
болест, която изглежда е предразполагащ фактор за 
бездомност (Sullivan et al., 2000 61). Неблагоприятното 
съчетание на психични, соматични, социални и 
икономически проблеми превръща бездомността 
в трудно за овладяване състояние (Kellinghaus et 
al., 1999 40) с повишена вероятност от прибягване 
до хоспитализиране. В наш обзор отбелязваме 
значението на институционалните (болнични) 
грижи за предпазване от бездомност (Толев, 2008 

4). Бездомността се свежда не само до липса на 
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дом и условия за живеене – тя е един от пътищата 
за достигане до самота и прекъсване на връзката 
с околните. Уместно е твърдението, че социалната 
изолация е един от най-големите проблеми на 
психично болния човек в опита да се реинтегрира в 
общността (Piat et al.2006 52). А честотата на самотно 
живеещите при шизофрения например е тревожно 
висока – в 29.43% от всички хоспитализирани случаи 
(Толев и сътр., 2008 8).

В този преглед на приложимостта на 
психиатричните болници следва да отбележим един 
важен аспект, послужил в едностранчиво тълкувание за 
силен довод в кампанията по деинституционализация. 
Оказва се, че дотогава неизменно свързаният с 
болниците свръхдълъг престой се възобновява под 
форма на „новите дългопребиваващи”, появили се 
в болниците след реформата, въпреки опитите по 
насочване към общността и представящи се с клинични 
и социодемографски характеристики съвсем различни 
от обичайните пациенти (Jakubaschk, Kopp, 1989 35). 
А от изписваните пациенти поне 1/3 биха искали да 
останат в болничното заведение (Thornicroft et al., 
2005 63). Тези нови хроници се натрупват в болниците 
въпреки усилията за деинституционализация и са 
непригодни за грижи в общността (Толев, 2008 5), те са 
тревожна реалност и отправят предизвикателство към 
възможностите на наличните психиатрични служби и 
програми (Franz et al., 2010 24).

И накрая (но не и по значимост!) ще отбележим 
някои устойчиви предимства на психиатричните 
болници. „Рецидивизмът” на психиатричните 
пациенти е заради това, че в болницата те намират 
редовна храна, топло място за сън и възможности за 
дейност (Rosenblatt, Mayer, 1974 56) и там най-лесно 
откриват приятели (Braginsky et al., 1968 15). И възниква 
въпросът: „ …ще се задържат ли психично болните в 
обществото…”, след като болницата е привлекателна 
за много пациенти (Drake et al., 1979 22). 

Ето защо е повишено вниманието към 
терапевтичната среда на болничните заведения 
– тази среда често е с „непредсказуема роля” за 
функционирането на пациенти и персонал (Karlin, 
Zeiss, 2006 38), тъй като психиатричните пациенти 
имат специфични потребности – освен пряко 
консумативни, още и към архитектурните особености, 
като разпределение на пространствата, цвят и текстура, 
осветление (Gulak, 1991 30). Поради това, дизайнът на 
терапевтичната среда, включително и архитектурна, 
следва да е добре премислен, защото този дизайн 
допринася за терапевтичния успех, и дори да води 
до ограничена автономност на пребиваващите, такъв 
„архитектурен патернализъм” е целесъобразен и 
приемлив в етичен план (Sine, 2008 58). Разбира се, 
усилията за добър и полезен milieu – ефект следва 
да се допълнят и с достатъчен персонал на всички 
равнища (Rittmannsberger et al., 2004 54).

Упоритата и продължителна полемика на 

„консервативните институционалисти” с „радикалните 
деинституционализатори” създаде сполучливата 
конструкция на „защитени жилища / общежития” 
за екс-пациенти, съчетаваща структурираната 
обстановка и порядки на класическата болница 
със свободата на избор и активното съдействие при 
извънболничното обслужване на боледуващите.

Немалък е вече броят на съществуващите 
защитени места за живеене на лица с тежка психична 
болест, но знанията за тяхната субективна оценка са 
все още недостатъчни. Все пак, самостоятелността 
и наличието на добри битови пособия укрепва 
сигурността на резидентите в поддържане на 
автономно ежедневие (Roos et al., 2016 55). В сравнение 
със самостоятелния живот в общността, защитените 
жилища показват предимствата си и следва да са 
централна съставка на дългосрочната политика 
по грижи (van Bilsen et al., 2008 65). Тези жилища 
укрепват вярата на обитателите в преизграждане 
на идентичност и постигане на смисъл в живота, но 
границата между запазване на „приватност” и изпадане 
в самота е твърде неясна и изисква индвдуален подход 
(Watson et al., 2018 67). Все пак, има риск от нарастнала 
зависимост от екипа, организиращ грижи, но балансът 
между този риск и ползата от защитено жилище е 
плод на индивидуална преценка (Chilvers et al., 2002 

19). Нашият 30-годишен опит със защитени жилища 
към Радневската психиатрична болница е отчетливо 
окуражаващ (Толев, 2017 6). Освен това, в защитено 
жилище екс-пациентите имат по-добра възможност за 
участие в рехабилитационни програми – макар тези 
програми да са подчертано полезни и препоръчителни 
преди всичко за болничните заведения (Кабанов, 1983 

1; Kingdon et al., 2010 41).
Понастоящем, след големия опит за 

ползите и недостатъците на екстрамуралната 
психиатрична помощ, след отминаване на еуфорията 
заради психиатричната реформа, но с комфорта и 
задоволството при ползване на плодовете от нейното 
въвеждане, може с увереност да се приеме, че 
болниците имат  неотменимо място в системата на 
психиатрично лечение и грижи. И в солиден обзор за 
състоянието и бъдещето на психиатричните служби, 
четири се оказват основните теми на дискусия –  за 
качествата и облика на психиатричните институции, за 
политиките и регулативните мерки на интервениране, 
за клинична отговорност и ниво на патернализъм в 
отношенията между лекар и пациент, и за адаптивното 
поведение на пациента към институционалната среда 
(Chow, Priebe, 2013 20).

Неслучайно, укрепналото доверие към 
психиатричните болници намира израз в препоръките 
на авторитетното съвременно ръководство Kaplan 
& Sadock Comprehensive Textbook of Psychiatry. 10 th 
Edition, 2017 (Geller, 2017 25) за изискванията към тези 
лечебни заведения (Табл.1):
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Табл. 1. Указания на необходимите атрибути в държавна психиатрична болница (Geller, 2017 25).

АТРИБУТИ НА ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА

	 наличие в болницата на необходимите психиатрични и медицинсКи подраЗделения.
	 интегрален психиатричен и медицинсКи терапевтичен план.
	 общовалиден медицинсКи Картон За пациент, понастоящем в елеКтронен вид За много инститУции.
	 Улеснения За връЗКа междУ леКУващите леКари, КаКто и междУ тях и леКари от дрУги специалности.
	 праКтиКата За водене на слУчая – интегрирана в лечебния процес.
	 персонал (професионалисти и парапрофесионалисти), Който помага на пациента в препоръКите За интегрален модел на бит и грижи.
	 наличие в болницата на програми За благополУчие – например, диета, фиЗичесКи Упражнения, органиЗирани Забавления.
	 дрУги промоциращи Здраве програми – например, отслабване, спиране на пУшене, лечение За ЗлоУпотреба с вещества.
	 осигУрен транспорт иЗвън болницата За пациенти по повод медицинсКи процедУри.
	 раЗвитие на Кадрите – например, интегриране на стУденти, доКторанти, ротация по отделенията За медицинсКи Кадри.
	 осигУрено Заплатено време За обУчение на персонал.
	 наличие в болницата на УслУги – Зъболечени, ортопедични, офталмология, радиология, флеботомия, невропсихиатрия.
	 междУКолегиален патронаж и подКрепа.
	 КонтаКти с външни обществени и социални слУжби.
	 осигУряване на наличното За всеКи пациент – беЗ оглед на въЗможността мУ За Заплащане.
	 финансирането поддържа не само пряКо обслУжване, но и време За сътрУдничество.
	 Унитарна система За раЗплащания.
	 предоставени и финансирани УслУги За преместване и прехвърляне.
	 вЗаимовръЗКа със слУжби За  трУдово-професионални УслУги.
	 осигУряване на обУчение и Упражнения на живо – например, шофьор на автобУс, банКиране, библиотеКарство.
	 хоспис - грижи на място с персонал За пряКо обгрижване, при Условие че пациентът вече е ЗапоЗнат с болницата Като интегрирана система За грижи, и има 

мерКи За оценКа, Които да отраЗяват това

По: Geller JL. The Role of the Hospital in the Care of Persons with Mental Illness. In: Kaplan & Sadock Comprehensive Textbook of Psychiatry. 10th 
Edition. 2017.

 След този кратък преглед на постижения и 
недостатъци на психиатричната реформа, насочваме 
се към основната тема на настоящото изложение – 
предлагане на мнение за алгоритмите за решение – 
какви и къде да бъдат разположени психиатричните 
стационари в страната ни. 

Вярваме, че най- разумен подход ще бъде, ако 
следваме стъпките на боледуващите по „пътечката 
на пациента”. Защото е добре административните 
решения да бъдат съобразени с обективната житейска 
реалност, вместо да са инструмент за „прокрустови 
усилия” спрямо схеми, несъответни на логиката на 
събитията – добре известна на всеки клиницист с 
добър опит и жива наблюдателност.

Защото по обективни причини и без външна 
намеса, съвсем спонтанно и устойчиво, пациентите са 
се обособили в няколко групи с характерни отчетливи 
очертания.

Има множество пациенти, за които най-удачна 
е инцидентна кабинетна помощ и консултиране – това 
щади тяхното самочувствие и време, и автономността 
им да вземат решения за здравето си бива в 
максимални размери. Препоръчваме този вариант при 
нововъзникнали случаи, както и в началото на нов 
болестен епизод, при наличие на сигурна подкрепа от 
близките.

Не са малко и пациентите, способни на 
извънболнично лечение и грижи, но под наблюдението 
на центрове за психично здраве – наследниците на 
диспансерната ни система. Така свързаността им с 
общността се запазва, при гарантирана подкрепа и 
инструктаж. Препоръчваме този вариант за случаи 
с често рецидивираща болест и / или нестабилна 

социална подкрепа.
Има и пациенти, при които амбулаторното 

лечение е невъзможно или неоправдано рисково, и 
те следва да получат лечение и грижи в най-близкия 
психиатричен стационар (отделение или болница). 
Препоръчваме този вариант за състояния с високо 
ниво на непосредствена опасност или при липса 
на адекватно съдействие и подкрепа от страна на 
близките.

Случва се да има пациенти, подходящи 
за насочване към защитени жилища поради 
прекратена необходимост от стационарна помощ, 
но с недостатъчни ресурси за самостоятелен живот 
в общността. Препоръчваме този вариант при 
дългопребиваващи пациенти с хронична болест или 
при лица с липса на подкрепа от близките за успешно 
реинтегриране в общността.

Има за жалост и боледуващи, които следва 
да бъдат насочени към домове за социални грижи – 
заради изчерпан терапевтичен потенциал и пълна 
липса на ресурс за самообгрижване. Препоръчваме 
този вариант за резидуални състояния, които, за 
разлика от обитателите на защитено жилище, не могат 
да са субект и сътрудник в битуването си, а са обект на 
грижи от околните.

Тази естествена последователност в 
развитието на психиатричните проблеми оформя 
схемата и съдържанието на различните видове 
психиатрични служби.

Нека представим техния обобщен модел по 
правилата и възможностите на Системния подход / 
General System Theory (Bertalanffy, 1969 13) – защото 
това е най-удачният път, чрез компонентите на 
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системата, да осмислим техните взаимовръзки и механизмите за генериране на поведение на системата като цяло 
в околната среда, с възможната еволюция на варианти в зависимост от естеството на средовите фактори. Общото 
и различното при всички психиатрични служби може да се забележи от анализиране на компонентите на тези 
служби (Табл.2), 

Табл. 2. Компоненти са системата „Психиатрична служба” с основни характеристики на тези компоненти.

ПСИХИАТРИЧНАТА СЛУЖБА КАТО СИСТЕМА

1. диагностиКа – определяне на ноЗологична принадлежност и синдромна хараКтеристиКа на състоянието.
2. лечение –  провеждане на адеКватно За състоянието медиКаментоЗно и дрУго лечение.
3. оценКа –  първоначална и последващи оценКи За динамиКа на състоянието в хода на времето.
4. беЗопасност –  превенция на непосредствено опасни прояви чреЗ прилагане на предпаЗно-ограничителни мерКи.
5. грижи – обеЗпечаване на телесни фУнКции и Удовлетворяване на баЗисни потребности според облиКа на състоянието.
6. рехабилитация – ангажиране във въЗстановителни дейности според въЗможностите поради облиКа на състоянието. 
7. КонсУлтиране – професионални съвети и съдействие от Колеги-медици или от дрУги специалисти в съответните им области. 
8. подКрепа – осигУряване За пациента на съпричастност, оКУражаване, съвети и иЗяви на одобрение при негови Успехи.
9. общУване – осигУряване на пациента въЗможности За КонтаКти с блиЗКи, приятели и добронамерени поЗнати.
10. реКреация – осигУряване За пациента на Занимателна аКтивност и смислено преКарване на свободното време. 
11. соматиКа – наблюдение на телесното състояние на пациента и мерКи За въЗстановяване / лечение при нарУшения.
12. администрация – съгласУване на дейностите по време и пространство според поставените цели и наличните въЗможности.

Взаимосвързаността на тези компоненти обуславя функционирането на системата, която под въздействие 
на поставените задачи и в рамките на наличните ресурси, чрез обособяване на приоритети оформя конкретния 
облик на психиатричната служба в една от следните насоки: психиатричен кабинет, център за психично здраве, 
психиатрично отделение, психиатрична болница, защитено жилище или социален дом (Фиг.1).

Фиг. 1. Системен модел на дейностите на психиатричните служби и варианти на тяхната специализация.

Така представените компоненти са общи за всички видове психиатрични служби, но в резултат на 
различната степен на „изразеност” и „значимост” на всеки компонент настъпват различия между отделните 
служби и им придават познатия нам облик. Защото различните съотношения в изявеността на тези основни 
дейности на всяка психиатрична служба обуславят тяхната специфика и оттам – делението им на амбулаторни 
(кабинети, центрове за психично здраве), стационарни (отделения и болници) и места за долекуване и грижи 
(защитени жилища, домове за социални грижи).

Тук ще спрем само на съотношенията в изявеност на дейностите на психиатричните стационари 
от двата вида – отделения и болници (Фиг.2; Фиг.3). При тях дейностите по диагностика са силно изявени, 
повече при отделенията – защото първичните случаи попадат по-често там. Дейностите по лечение и оценка са 



Българско списание за психиатрия. 2018;3(4).

328

максимално изявени, по равно в двата вида служби. Дейностите по грижи са по-изявени в болницата, заради 
по-тежко увредените пациенти като цяло. Дейностите, свързани със соматика при пациенти са по-изразени в 
отделенията, заради по-голямото разнообразие от случаи. Дейностите по обезопасяване са отчетливо по-изявени 
при болниците, заради по-тежката увреда на пациентите и по-големия им брой. Дейностите по рехабилитация са 
много по-изявени в болниците, защото това е тяхна водеща задача. Дейностите по консултиране са по-изявени при 
отделенията заради по-разнообразния и нозологично неясен контингент. Дейностите по подкрепа за пациентите 
са също по-изявени в отделенията заради по-тясната връзка с боледуващите. Дейностите по общуване и рекреация 
са по-изявени в болниците, защото са част от рехабилитационните им ангажименти и по-големия брой пациенти, 
имащи по-голям избор за контакти и активности. Тук посочените съотношения са показани приблизително и 
служат само за илюстриране на наблюдаваните различия.

Фиг. 2. Системен модел и съотношения на дейностите в психиатрично отделение.

Фиг. 3. Системен модел и съотношения на дейностите в психиатрична болница. 

И така, оказва се според нас, че в болниците има по-интензивна изява на потребността от грижи, мерки 
за обезопасяване, рехабилитационни програми и комуникативно-рекреативни активности.

В отделенията – обратно, по-изявени са диагностичните дейности, вниманието към соматичната 
коморбидност и оттам – към консултативна намеса, както и по-интензивната подкрепа за пациентите.

Би могло да има възражения за посочените тук съотношения и съпоставки при някои конкретни отделения 
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или болници, но считаме тези възражения за продукт на изключения от общата тенденция.
Тази съпоставка на отделения с болници показва наличие на общи свойства на психиатричните 

стационари, които всеки опитен клиницист познава добре. Ала въпреки общите свойства, очертават се и важни 
различия между двата вида стационари, и тези различия определят тяхната поява, съществуване и локализация. 
Коментарът на тези различия е основна цел на настоящото изложение.

Появата и развитието на тези различия у нас обикновено не е едномоментен административен акт, а е 
резултат на дългогодишно профилиране в резултат на възгледи и традиции, ала най-вече – под въздействието 
на обективно съществуващи фактори в страната ни. Тези фактори определят профила на контингента на 
психиатричния стационар и режима на взаимодействие със структурите, осигуряващи социални интервенции, 
полигон за рехабилитационна активност и възможности за последващ преход на екс-пациенти към живеене в 
защитена среда (Фиг.4; Фиг.5).

Фиг. 4. Взаимодействия на псиихатрично отделение със социални служби, рехабилитация и защитени жилища.

Фиг. 5. Взаимодействия на псиихатрична болница със социални служби, рехабилитация и защитени жилища.

Съпоставката посочва, че водещ фактор за облика и еволюцията на психиатричния стационар е неговата 
географска локализация, с присъщия демографски и пътно-транспортен ресурс.

Това означава, че в по-големите наши населени места (столица, областни градове и други по-интензивно 
населени градове) с по-голяма лекота са се образували психиатрични отделения с по-тясно медицински облик на 
устройство, съсредоточен предимно на овладяване на психичатрините и телесни симптоми на боледуващите, а 
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допълнителните дейности – рехабилитация и социални услуги, са били локализирани извън тези отделения, ала 
в същото населено място. Това профилиране на отделенията е обусловило по-кратък престой на пациентите и по-
опростена кадрова структура. 

От друга страна, край по-малки населени места (по-малки градове, селски райони), болниците са 
обслужвали пациенти по отношение на техните психиатрични и телесни симптоми, но също са добавяли  
рехабилитационни програми и социални услуги, локализирани в болниците – защото по местоживеене при 
тези пациенти такива услуги не могат да се получат. С хода на времето все повече към болниците се насочват и 
бивши пациенти от стационари на големи градове, заради потребността им от рехабилитация, социални услуги 
и евентуално – защитени жилища. Това профилиране на болниците предполага е довело до удължен престой 
за пациентите и по-разнообразна кадрова структура – заради развитие на дейности, с каквито отделенията 
обикновено не разполагат.

Тази „дивергенция” на двата вида стационари е особено отчетлива в последните години и това, според 
нас, е много добър белег. Защото е израз на спонтанно адаптиране на двата вида стационари към облика на 
потребностите на два твърде различни вида пациенти – остро боледуващи, с надеждна семейна и социална подкрепа 
(за отделенията) и затегнато боледуващи, с липсваща или слаба семейна и социална подкрепа (за болниците). 
Това разпределение не е израз на административна воля, а естествен продукт на развитието на взаимодействията 
на лечители с носители на психиатрични проблеми и разумно е тези различия да бъдат стимулирани.

Още повече – защото така възниква полезна положителна обратна връзка, при която „значимите за 
пациента събития” постепенно се изтласкват от болничните стаи (както е при отделенията) и търсят място в 
междуотделенските пространства и комплиментерните рехабилитационни и социални сектори на стационарите 
(както е при болниците). Този процес (Фиг.6) е видимата страна на взаимодействията „пациент – лечител” и 
„пациент-пациент”, които са различни в двата типа стационар, и които по този начин катализират два различни 
типа реакция към престоя в стационар. По-оскъдната честота на значими за пациента събития в отделението 
стимулират желанието на пациента за бързо завръщане в дома. По-разнообразната и обилна честота на тези 
събития в болницата стимулират нагласите на пациентите към по-охотно участие в рехабилитация и най-вече – 
развиват комуникацията и социалните им умения тип „самопомощ-взаимомощ”. Което е изцяло в тон с принципите 
на социална интервенция (Warner, 2010 68) и облика на грижи за хронично боледуващите (Talbott, Glick, 1986 62; 
Wasow, 1986 69) – защото Goffman не е отричал болниците, а само свойствата им да генерират дискултурация 
(Suibhne, 2011 60). А самият Wing подчертава ролята на болниците като „място за убежище и възстановяване” 
(Wing, 1990 73).

Фиг. 6. Различна честота и места на проява на значими за пациента събития според вид на стационара.

По този начин, там където условията позволяват, психиатричните отделения ще показват най-добрите свои 
страни – динамично обслужване на пациентите при ясен организационен модел предимно в строго медицински 
формат. Такива всъщност са повечето отделения в страната ни.

Ала там, където това е невъзможно – защото в малки периферни градове и особено в селата не е 
реалистично да се очаква в обозримо време поява на достатъчно психиатрични професионалисти, а и на 
други професионалисти, причастни към психиатричните екипи. Кадровата криза у нас е сериозна, пък и не е 
„рентабилно” да се разгръщат психиатрични служби в малочислено обитавани места – там водеща следва да е 
ролята на психиатричните болници. 
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Всъщност, напоследък този „профил” на 
новопостъпващи пациенти в големите болници 
доказва правотата на нашата теза. Ето защо, голямата 
психиатрична болница, съдържаща в структурата 
си освен психиатрични отделения, още и сектори 
по рехабилитация, за социални услуги и свързани 
с болницата защитени жилища за екс-пациенти, е 
понастоящем най-удачният модел за предоставяне на 
комплексно психиатрично лечение и грижи за такива 
райни и такива пациенти. 

Този модел (който и без това донякъде 
съществува) е полезен и следва да бъде подкрепен 
от здравеопазната ни администрация. Защото 
психиатричната болница днес е определено 
необходима (Iastrebov et al., 2014 33) и като една от 
видовете психиатрични служби, отговаря добре 
на културалната специфика на потребностите от 
институционални грижи в нашата страна (Ончев, 
2018 3).
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Подобряване на системата за психично здраве на българските 
граждани. Реалност и предизвикателства
Мариана Арнаудова 
УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, Медицински университет-Варна

Доброто психично здраве е основно човешко право. То е необходимо за здравето, благоденствието, 
качеството на живот и благоприятства обучението, работата и обществения живот на индивида. Както 
и всички елементи на здравето, така и психичното здраве играе съществена роля за успеха на икономиката и 
развитие на обществото.

В условия на динамично настъпващи промени във всички сфери на обществото ни, на демографска 
криза по посока на застаряване на населението, на различни и често променящи се възгледи за развитие на 
здравеопазването се изисква да осигурим качествено психиатрично обслужване при ограничени финансови 
и човешки ресурси. Същевременно и първичната помощ е недостатъчно силна, и липсват необходимите 
превантивни услуги, а разходите в здравната система постоянно нарастват.

Изказвасе мнение за състоянието на психиатричната помощ в България, провокирано от доклада 
на Европейската комисия, 2018 год. Изразява се подкрепа на усилията на уважавани колеги от нашата 
психиатрична общност за адекватна реакция и промяна. 

Коментира се и съвременната ситуация в световен мащаб по отношение на политики за психично 
здраве. 

Българско списание за психиатрия. 2018:3(4):333-335.
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Improvement of mental health system of Bulgarian citizens. Reality and 
challenges
Mariana Arnaoudova
General Hospital “St. Marina” – Varna, Medical University – Varna 

 Проблеми от психично естество засягат 
почти всеки и те са свързани не само със самия човек, 
но и с хората от близкия семеен и социален кръг. 
Докато в Европейския съюз се отчитат и прогнозират 
и икономическите последствия, не съм информирана 
за такава проучвания в България. А това е свързано и 
с разработване на ефективни и спестяващи разходите 
интервенции.

По данни от Европейския съюз една пета 
от разходите за здраве са неефективни и могат 
да се използват за други грижи. Необоснованите 
хоспитализации заемат над 37 милиона болнични 
легла годишно. Изтъква се, че могат да се преодолеят 
чрез по-добро управление на хроничните заболявания 
и гъвкавост при изписването на подобрените 
пациенти. По отношение на лекарствените препарати 
се изисква комбинация от управленчески лостове 
като осигуряване на съотношение цена-качество 
при подбора, доставките, ценообразуването и 
реимбурсацията на фармацевтичните продукти чрез 
оценка на здравните технологиии, използване на 
генерични припарати, насърчаване на рационално 
предписване и придържане на пациента към 
назначеното лечение. По-нататък в информацията се 

посочва, че един от 6 човека има психичен здравен 
проблем. Директните и индиректните разходи заемат 
4% от БВП (над 600 милиарда Евро). Домакинствата 
с ниски доходи имат 5 пъти повече непосрещнати 
здравни нужди. Превенцията остава приоритет. 
Годишно се отчитат над 790 000 смъртни случаи от 
поведенчески рискови фактори (тютюнопушене, 
злоупотреба с алкохол и затлъстяване)(Health at a 
Glance: Europe 2018 3). 
 В условията на динамично настъпващи 
промени във всички сфери на нашето общество, 
на демографска криза по посока на застаряване на 
населението, на различни и често променящи се 
възгледи за развитие на здравеопазването се изисква 
да осигуряваме качествено психиатрично обслужване 
при ограничени финансови и човешки ресурси. 
Същевременно и първичната помощ е недостатъчно 
силна, и липсват необходимите превантивни услуги, а 
разходите в здравната система постоянно нарастват.
 От много време се говори за реформиране 
на психиатричната помощ. Все още акцентът е 
основно върху болничното лечение, което очевидно 
не е приведено в съответствие с изискванията на 
съвременното общество по отношение на материална 
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база, обезпеченост с кадри и качество. Концепцията 
за деинституализация, създаване на психосоциални 
центрове за обслужване в общността, реформиране 
и хуманизиране на психиатричната помощ не 
можа да бъде реализирана, така че болниците да се 
отбременят от чисто социални функции, които трябва 
да изпълняват в голям брой от случаите сега. 
 Проблемът за хуманизирането на 
психиатричната помощ не засяга само нашата 
страна. В световен мащаб се обсъждат проблемите 
на различни нива от това на управление, през 
системите за здравна помощ до семейството и 
социалната среда (WHO, 2009 7; Ditton, 2013 
2; Houston, Martini, 2013 4; NHS, 2014 5; Prasad,  
Satyanand, 2016 6). 

Изпитвам задоволство от факта, че проблемите 
на психиатричната помощ отново попадат във фокуса 
на сериозни дискусии на най-високо ниво. Както 
моите колеги споделят в публичното пространство, 
хората с психични разстройства са част от нашето 
общество или както биха се изразили немедицински 
специалисти, те са потребители на медицински 
услуги. В този смисъл те са равнопоставени с всички 
други пациенти и заслужават равностоен подход. 

Докато процентът на големите психози се 
задържа еднакъв (около 1-2%), увеличават се хората, 
които развиват депресивни, панически, тревожни 
разстройства и такива, свързани с психоактивни 
вещества. Увеличават се самоубийствата – и то при 
млади хора, и такива в работоспособна възраст. За 
нещастие тези пациенти се стигматизират, неглижират 
и като че ли трябва да бъдат скрити. Нали не се случва 
в нашето семейство. В последните години обществото 
ни се микрокапсулира в тесен семеен кръг. Но не 
можем да се скрием от фактите. 

Не са малко примерите, когато преуспели 
хора изпадат в криза поради значимо жизнено 
събитие или развиват синдром на професионално 
изпепеляване. Предизвикателствата на съвременния 
свят, несигурността, честите промени налагат прием 
на стимуланти или други вещества, които да създадат 
изкуствена среда на спокойствие или да повишат 
работоспособността. Човек попада в омагьосан 
кръг и се нуждае от психиатрична помощ. И къде 
може да я намери? Ако е заможен, би получил най-
квалифицирана помощ и дискретност.
 На другия полюс са тези, развили психоза 
в юношеската и по-млада възраст, поради което не 
са могли да получат образование и професионална 
квалификация. Или хората в зряла възраст, които  
не са продуктивни и често загубват работата си, а 
тези в напреднала и късна възраст биват изолирани 
и не могат да участват в живота на общността. Те 
са безпомощни, бедни, лесно манипулирани. Те са 
всичко, което не искаме да бъдем. Те са по-голямата 
част от нашите пациенти. 
 В последните години разбрах, че не можем да 
променим общественото мнение, тъй като обществото 
страда от болестните прояви на тези пациенти. Тогава 

трябва да се опитаме да убедим ключови фигури, 
които могат да направят необходима реформа. Не би 
било пресилено да я сравним с тази на Филип Пинел, 
който сваля веригите на психично болните и прокарва 
етично и хуманно лечение. 

Психиатричната ни общност има 
професионални знания и компетентност да съдейства 
на съответните отговорни професионалисти, които 
нямат тясно психиатрично образование, за създаване 
на модел на съвременна психиатрична помощ. 
Задача на водещите ни специалисти и национални 
консултанти проф. Вихра Миланова и проф. Дроздстой 
Стоянов е да поднесат в разбираема и конкретна 
форма работещ модел. Проф. Миланова от години 
работи по важни проблеми в психиатричната помощ 
и отстоява исканията ни. В последните месеци сме 
свидетели на интензивна и интелигентна кампания 
на проф. Стоянов и колеги да привлекат специалисти 
от Европейската психиатрична асоциация, които 
впоследствие публикуваха доклада си, и по мое 
мнение, документът за състоянието на психиатричната 
помощ и препоръките са съвсем навременни (ЕПА, 
2018 1).

В интервюта на професор Стоянов, 
самостоятелно и с други колеги, се вижда желание за 
промяна. Активно се  отправя амбициозно послание и 
се изразява желание за работа в тази насока. 

Разработването на психиатричен модел би 
подпомогнал и другите специалности, тъй като в 
основата ще са заложени общочовешки принципи, 
част от които обобщаваме (2, 3, 4, 5): 

Пациентите са човешки същества, личности, 
а не диагнози.

Помощта трябва да е навременна и достъпна 
и подпомагана от съвременни технологии.

Подходите за лечение са не само биологични, 
но и психологични и социални. Включват адекватно 
настаняване, лечение, рехабилитация, социализация.

Пациентите трябва да се изслушват, да имат 
право на избор, да бъдат информирани и да вземат 
информирани решения. Да се защитават правата им. 
Да могат да общуват с пациенти, които имат подходящ 
опит.

Да бъде създадена работеща социална 
система, действително ангажирана с проблемите на 
психично болните, която да разполага с необходимия 
материален (финансов и сграден) ресурс, за да може 
да има плавен преход на пациентите към подходящите 
за него институции. 

В този смисъл работната група, която знам 
че съществува, би могла да разгледа настоящото 
законадателство относно психичното здраве и да даде 
експертна препоръка.

Да се включи семейството и да се търси 
съдействие от подходящи бизнес партньори, които да 
се обучават, да се насърчават и се показва уважение 
към тяхното сътрудничество. 

Пътят на пациента до и от болничното 
заведение трябва да е ясно очертан и ясен на всички, 
които са включени в неговото обгрижване.

Всички специалисти, включени в обслуж-



Българско списание за психиатрия. 2018;3(4).

335

ването трябва да се чувстват сигурни и мотивирани 
както морално, така и материално. Да се подкрепят 
и да се върне уважението към професията, която в 
предходните десетилетия беше на водещо място. 
Да се стимулират колегите да повишават своята 
квалификация.

В това отношение трябва непрекъснато да 
се говори, да се дебатира за различните аспекти на 

психиатричната помощ (а не само по сензационен 
повод) с цел да се промени и издигне общественото 
мнение на съвременно и активно ниво с професионални 
и научни доказателства. 

Разбира се, че тези задачи са сериозно 
предизвикателство и изискват много усилия и би 
трябвало да подкрепим всеки, който би се заел с тази 
амбициозна работа.
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Гневът в контекста на рехабилитационния процес на пълнолетни 
сляпоглухи
Анна Ройдева 
Национална асоциация на сляпоглухите в България

Акценти в доклада са: 1) проявите на гняв при пет случая от практиката; 2) възможността гневът, 
породен от сляпоглухотата, да инициира ида  преформулира целите, заложени в рехабилитационния процес;   3) 
постигане на автономност (доколкото позволяват спецификите на увреждането).

Българско списание за психиатрия. 2018:3(4):336 -340.
Ключови думи: гняв, сляпоглухота, автономност 

The anger in the context of the rehabilitation process of deafblind 
adults
Anna Roydeva 
National Association of the Deafblind in Bulgaria

Еmphasis in the report are: 1) the manifestations of anger in five practice cases; 2) the possibility that the anger, 
caused by deafblindness, is used as an opportunity for initiation and reformulation of the goals set out in the rehabilitation 
process; 3) achieving autonomy (as far as the specifics of the disability allow).

Bulgarian Journal of Psychiatry.2018, Vol 3(4):336-340. 
Key words: anger, deafblind, autonomy

Сляпоглухотата е увреждане, в различна 
или абсолютна степен, на две от дистантните сетива 
– зрението и слуха. Видоизменената перцепция 
преструктурира качествено ориентирането в 
околната среда, социалните интеракции, вербалната 
и невербалната комуникация, достъпа и боравенето с 
информация.   

Терминът „сляпоглухота“ е взаимстван от 
руската специализирана литература, която нарича 
тази категория лица „слепоглухие“. В останалата 
чуждоезикова литература е прието да се говори за 
глухослепи (напр. на английски език: deafblind) [7:18]. 

Синхронната проява на двете сензорни 
нарушения поражда полемика дали ударението е 
върху слуховото увреждане, което базисно повлиява 
езика и общуването или върху зрителното, което 
засяга личната мобилност.   

Различни са позициите и по въпроса 
дали се изписва слято или полуслято. През 1991 
г. Международната асоциация за обучение на 
сляпоглухи приема изписването на думата с тире (deaf-
blind). Въпреки това някои специалисти, посочват, че 
слятото изписване демонстрира отликите придаващи 
своеобразен характер на сляпоглухотата, в противовес 
на простото сборуване на отделните увреждания 

[12:22-23]. Както природата на молекулата се определя 

не само от съставящите я атоми, но и от подреждането 
им, природата на перцептивния опит зависи не само 
от усещанията, създадени от рецепторите, но и от 
начина, по който те са подредени в цялостни модели 
или гещалти [1:75].    

Вариантът на думата без тире е използван 
и в официални международни документи като 
Декларацията за правата на сляпоглухите хора [11], 
в която за пръв път се разграничава като отделно 
сензорно увреждане и Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания [10], постулираща, 
че те не са обекти на благотворителност и подаяния, 
а субекти с прилежащите им права и способност да 
взимат решения.   

Тази закономерност при употребата на 
термина, следват и авторите на първите научни 
публикации на български език, свързани със 
сляпоглухотата – проф. Мира Цветкова-Арсова и 
проф. Владимир Радулов. 

Съобразно гореизложеното, в по-нататъшната 
част от публикацията също ще бъде спазена 
традицията за слято изписване.   

Комплексната интерпретация на увреждането 
проследява взаимодействието между следните 
фактори:
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1. Етиология:
- наследствени причини и синдроми (синдром на Даун, синдром на Ушер, тризомия 13/синдром на 
Патау, тризомия 18/синдром на Едуардс, CHARGE асоциация и др.);
- вродени инфекции (сифилис, токсоплазмоза, вродена рубеола, цитомегална вирусна инфекция и др.);
- преждевременно раждане; 
- придобити (травми, тумори, мозъчни удари и др.) [8:36].

2. Категория:
- сляпоглухи по рождение;
- късно ослепели и оглушели;
- сляпородени, загубили слух в късна възраст;
- глухородени, загубили зрение в късна възраст;
- преболедували с неуточнена и неизвестна етиология [5:238].  

3. Подгрупа:
- Тотално сляпоглухи;
- Слабочуващи тотално слепи;
- Слабовиждащи тотално глухи;
- Слабовиждащи и слабочуващи [5:238] .

4. Методи на комуникация: 
- Невербална комуникация: език на тялото, сигнали - предумишлени (с конкретна насоченост към 
друг човек) или непредумешлени (реакция към ситуация); естествена комуникация и пантомима; 
вокализация; предметна комуникация.
- Вербална комуникация: четене по устни - визуално или тактилно; жестов език – визуален или 
тактилен; мануална азбука.
- Писмена комуникация: брайл; блок метод (printing on the palm).
- Аугментативни и алтернативни системи за комуникация: увеличителна техника, релефни 
изображения, символни системи  [12:129-134]

5. Значими близки:
- информираност;
- привързаност;
- готовност за съдействие;
- здравословно състояние.

нарушение” [6:11]. Според личните интерпретации 
реакциите са породени от “индивидуалния характер и 
опит на личността” [6:13]. 

С оглед на това, че “вътрешноличностният 
конфликт не е нито само вътрешно, нито само 
външно обусловен ...и потребностите, ценностните 
ориентации, светогледът, целите, интересите 
на отделната личност винаги са социално 
детерминирани, като всички те могат да се реализират 
само в социалното обкръжение на индивида” [2:82], 
опозицията “лично-социално” се тълкува като 
градивен елемент на рехабилитационния процес. 

При разкриването на обективно 
съществуващите или субективно възприеманите 
препятствия, породени от сляпоглухотата, могат 
да бъдат припознати описаните от Юнг етапи на 
анализа: катарзис (пречистване), разясняване, 
обучение (формиране), трансформация [3: 96]. 
Макар че в рамките на разглежданата проблематика 
те да се изпълват с неконвенционално съдържание, 
универсалната им приложимост очертава 
характерните особености не само на аналитичния, 
но и на рехабилитационния процес. Точен 
регламент трудно би могъл да се изведе, защото 
над всички фактори, произтичащи от увреждането, 
стои личността, т.е. прагматичните занимания 

Синтезът на гореизброените фактори 
генерализира като цел на рехабилитацията 
на сляпоглухи лица разгръщането на тяхната 
автономност, която поставя различни по своя характер 
задачи. 

Първостепенната от тях е идентична с 
тази на съвременната психотерапия, а именно 
“целеустременото следване на пътя на индивидуалното 
развитие“ [3:85]. Тази задача корелира с определянето 
на рехабилитацията като процес, а не като крайно 
и едностранчиво решение, защото “психичното 
функциониране се задвижва от противопоставянето 
на двойки противоположности, които дори след 
успешна трансформация и синтез формират нови 
опозиции на следващи нива от развитието” [3:84]. 
Съответно, ефективна би била тази рехабилитация, 
която преодолявайки затрудненията, породени от 
увреждането на дадено ниво, развива необходимост 
от предизвикателства на друго ниво.

При формирането на емоционалните 
и психичните реакции към увреждането се 
противопоставят социални и лични аспекти. 
Според социалните интерпретации емоционалните 
нарушения са резултат от “социалните ситуации, 
които предизвиква увреждането ...и отношението 
на членовете на обществото, а не от самото сетивно 
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преминават в общуване с психотерапевтичен 
характер и обратното. Структурирането на процеса 
се усложнява от ролевия репертоар на специалиста, 
който според всяка отделна ситуация е: асистент, 
интерпретатор (преводач), психотерапевт, учител, 
водач (придружител), инструктор. Често пъти, 
до началото на рехабилитацията, тези функции 
частично изпълнява един от значимите близки, но ако 
информацията относно увреждането и алтернативните 
начини за действие са лимитирани, то отношенията 
със сляпоглухия придобиват черти на психичен 
симбиотичен съюз. Нарушаването на тази връзка е 
съпътствано от различни емоционални прояви, една 
от които е гневът - отговор, както на минали събития, 
така и на високия брой фрустриращи ситуации по 
пътя към автономността.                  

Първият случай е на Иван (името е променено, 
както и при случаите описани по-долу). По професия 
е военен. На 37-годишна възраст, след взрив, губи 
частично зрението и  слуха си. Неколкократно 
са търсени варианти за операция на очите, както 
в България, така и в чужбина, но пораженията 
постепенно довеждат до пълна слепота. Към момента 
е на 66 г. За него се грижи основно майка му.

10 години след инцидента се обръща към 
институция, която предлага да бъде настанен в 
специализиран център за периода на обучение 
по ориентиране и мобилност (самостоятелно 
придвижване с дълъг бял бастун). Той отказва 
категорично, отблъснат от идеята да остане сам на 
непознато място. 

След още 12 години е стартиран 
рехабилитационен процес в друг център, чрез 
тренировки по спортно ходене (с водач). Изборът 
е продиктуван от това, че за Иван физическите 
упражнения са “религия” и “начин да се съхрани 
психически и физически”, което би могло да бъде 
подходящ преход към обучение.  

Идеята не се осъществи, тъй като беше отчетен 
пренос, но поради липса на нужната находчивост за 
отработването му се взе решение за пренасочване към 
друг специалист. Иван преустанови тренировките.

Реакцията му фокусира вниманието върху 
приоритизирането на задачите в рехабилитационния 
процес. От една страна, увреждането налага 
придобиването на нови практически умения 
за функциониране в ежедневието тук и сега. 
От друга страна, потребността от тях възниква 
след неопределено време, което е необходимо за  
преминаването през стадиите на скръбта (отричане 
и изолация, гняв, пазарлък, депресия, приемане) [4], 
защото късната загуба на зрение често се определя 
като “символ на смъртта” [6:13]. Незрящият “трябва 
да умре като виждащ и да се прероди като сляп. Той 
трябва да се научи да живее постоянно наново в друг 
свят, с други сетивни умения” [6:13]. 

След възобновяване на контактите и проведени 
серия разговори се потвърди закономерността, 
че клиентът не възприема специалиста „какъвто 
в действителност той е, а вижда в него една от 
типичните фигури, които са имали голямо значение в 

неговата предистория“ [9:193]. 
В периода на развитие на нови умения, 

нахлуването не само в психичния, но и във физическия 
свят на клиента, чрез постоянния тактилен 
контакт, поражда вероятност той да възприеме 
професионалното внимание като продукт на лични 
симпатии. Това налага помощта и съдействието да 
бъдат разграничени - при първото той е обект на нечий 
грижи, а при второто е равноправен субект, действащ 
в сътрудничество, което цели развитието на неговата 
автономност.

Ако до този момент гневът не е бил изразяван, 
се насочва по посока компетенциите на специалиста, 
повдига се въпросът дали има или няма право 
човек без увреждания да обучава и да се намесва в 
живота на лишените от сетива. Повратна точка е 
зачитането на скръбта, защото „доколкото в центъра 
на анализа е животът на пациента, само той може 
най-точно да определи какво чувства, преживява, или 
да определи скоростта и ритъма на работа“ [3:91]. 
Съпреживяването е в общото търсене на механизми 
за справяне, но не и в заблудата, че дори и терапевт с 
увреждания, е способен напълно да се идентифицира 
с индивидуалното страдание. 

Взаимодействието между клиента и 
специалиста се простира дотам, докъдето са техните 
възможности за реципрочна промяна, защото 
процесът е динамична система, в която изискващият 
промяна също би следвало да е способен на такава.     

След усвояването на базови техники за 
придвижване с бял бастун; разучаване на шест 
маршрута; упражнения за ориентация по слух 
(предвид едностранната му загуба, която води до 
погрешно определяне на източника на звук); клиентът 
беше поставен пред предизвикателството да застане 
в позицията на водач на своя инструктор. В основата 
на експеримента стои идеята за потвърждение на 
доверието в предадените и придобитите умения 
между двамата. Тази задача практически конфронтира 
клиента със самия него, съзнавайки че след тази фаза 
ще бъде оставен сам, разчитайки на вътрешните си 
ресурси. Ако на този етап проекциите не са свалени, 
гневът отново би могъл да потърси изява като форма 
на протест срещу влизането на инструктора в ролята 
на човек с увреждане и метафоричното предаване на 
отговорността.          

Към момента Иван се придвижва сам по 
шестте разработени маршрута в квартала, в който 
живее: до два хранителни магазина, аптека, клуб за 
социални контакти, личен лекар и поща. Адаптира се 
към новото си амплоа на самостоятелно придвижващ 
се човек. 

Символът на смъртта (късната загуба на 
зрение) е заменен със символа на слепотата (или по-
скоро на независимостта, въпреки слепотата) – белия 
бастун. Подобно преобразуване се наблюдава и в 
следващия разгледан случай.  

Петър е на 51 години. На 26-годишна 
възраст е диагностициран със синдром на Ушер, 
тип III (постепенна загуба на зрението и слуха след 
пубертета). Има практическа глухота (ползва слухов 
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апарат), зрението е намалено до степен перцепция на 
светлина. Женен, с две деца. Занимава се с търговия 
на акции. 

За да упражнява тази дейност чрез компютър, 
дълги години му асистира неговата съпруга. Тази 
дейност заема 4-6 часа от деня й, макар да има и 
отделна почасова работа. 

Когато бяха запознати с наличието на 
говоряща програма, чрез която той да работи 
самостоятелно, новината бе посрещната с гняв от 
негова страна. Началният етап на обучението по 
компютърна грамотност е белязан от отхвърлянето 
на всяка една от поставените задачи с убедеността, че 
“няма как да стане”, “няма да се получи” и т.н. 

Петър потърси психологическа консултация 
по въпрос свързан с неговия брат, който има 
психично заболяване. Проведените разговори бяха 
предвестник на съсредоточаването  върху начина, по 
който възприема собственото си състояние. Гневът, 
чрез който се опитваше да контролира близките си 
и специалистите, участващи в рехабилитацията, 
бе пренасочен към овладяване на компетенции, 
позволяващи да “извоюва” независимост в избраната 
от него професия.   

Впечатление прави еднотипното му 
ежедневие, в което не присъстват допълнителни 
интереси или хобита. Няма желание да се придвижва 
сам дори и на минимална дистанция от дома си. 
Споделя, че и преди проявите на увреждането не е имал 
потребност да излиза често. В тази насока хипотезите 
са две. Възможно е първоначалният симптом на 
синдрома (хемералопия или т.нар. “кокоша слепота”) 
да не е признат като такъв и в младежка възраст да 
е изградил този поведенчески модел като защитен 
механизъм. Присъщо за навиците му на придвижване 
е да прегръща съпругата си, ходейки плътно до нея. 
По този начин “хората не разбират за увреждането”. 
Баща му е “против” Петър да се движи с бастун – също 
сигнал за отричане на увреждането. Другият вариант 
е това да е просто характерна негова особеност. 

Дегенеративната природа на синдрома обаче 
може да наложи пренареждане на приоритетите. Ако 
състоянието на слуха се влоши още, употребата на 
говоряща програма е невъзможна и обучението ще 
премине към брайлово ограмотяване – първа стъпка 
към използването на брайлов дисплей. Ще бъде 
осъществен преход от един комуникативен канал към 
друг - деликатен процес, който ще бъде щрихован в 
случая на тотална сляпоглухота.

Кирил е на 62 години. Диагноза: Синдром на 
Ушер, тип I (предлингвистична глухота и постепенна 
загуба на зрението). По професия - мебелист. На 
35-годишна възраст е пенсиониран заради влошаване 
на зрението. В настоящето е тотално сляпоглух. 

Първият усвоен от него език е жестовият. 
Обучаван е да говори, но след като майка му, която е 
основният човек полагащ грижи за него, умира, той 
отказва да вербализира. Методът на комуникация, 
който най-често използва в позицията на реципиент 
е блок метод (изписване на думите буква по буква 
върху дланта), а на адресант – жестов език. Ако 

събеседникът му е глух, предпочита тактилен жестов 
език.

След молба на негови близки са направени 
опити да бъде връщан към вербална комуникация. По-
късно тази практика е преустановена по две причини: 
за да бъде зачетена скръбта, която изразява по този 
начин и защото в комуникативния му репертоар са 
налични достатъчно други алтернативни методи, 
които използва.

За периодите, в които е настаняван в 
центъра за рехабилитация, се изготвят програми 
включващи разнообразни дейности, които позволяват 
тактилно получаване на информация и стимулират 
двигателната му активност. Неговите интереси са 
свързани с тренировки във фитнес зала, опознавателни 
градски разходки, музейни посещения, занимания 
с грънчарство и др. Обучен е да ползва брайл с цел 
разширяване достъпа до информация. Тя, или по-
скоро липсата й, е основна причина за проявите на 
гняв при Кирил.

Общуването с тотално сляпоглух съдържа 
детайли, които често биват пропускани от околните, 
защото значимостта им не винаги може да бъде 
отчетена. 

Показателна е следната ситуация: Кирил е 
оставен от своя придружител в един от кабинетите 
на центъра, където се занимава с моделиране. Когато 
приключва, тръгва към стаята си, в която е убеден, че 
ще намери, човека който го придружава. Това не се 
случва и води до експанзивна реакция. 

Той е решил, че е изоставен в 
рехабилитационния център, защото не е предупреден, 
че придружителят му ще излиза. Това, разбира се, има 
своята предистория. Не веднъж е обсъждан вариант 
той да живее в центъра, защото хората които полагат 
грижи за него също имат поредица заболявания, но 
функциите на центъра не са развити до такава степен.

Едно изречение, което не е предадено 
тактилно и най-вече реакцията към този маловажен 
на пръв поглед пропуск, поражда поредица от 
въпроси: Как да бъдат въвлечени значимите 
близки в процеса, когато те самите са в тежко 
общофизическо състояние? Къде и как може да бъде 
институционализиран тотално сляпоглух, който 
има строго специфични потребности? Подготвен 
ли е персоналът в специализираните домове за хора 
със сетивни нарушения да общува с лица с двойно 
сензорно увреждане? И в крайна сметка не е ли 
гневът при тези обстоятелства напълно основателен? 
Отговорите все още се търсят.

Доколкото “основните душевни факти в хода 
на живота силно се променят... и би могло да се говори 
за утринна и вечерна психология на човешкия живот” 
[3:89], дотолкова следващите два случая са на хора в 
своята “утрин”.    

Ангел е на 23 години, а Ина на 20. 
Уврежданията им са вродени. Той няма зрение и може 
да чува с помощта на слухов апарат. Тя има частично 
зрение, а значимата загуба на слуха се повлиява 
минимално след слухопротезиране. 

Той е ходил в масово училище до четвърти 
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клас, тя скоро завърши средно образование в 
специално училище за ученици с увреден слух. 
Ангел общува вербално, Ина може да говори, но 
предпочита жестовия език. Той живее в изолация, а 
тя в стимулираща развитието й среда. Социалната 
депривация при него е довела до лимитиран речников 
запас, който затруднява изразяването на усещания, 
емоции, чувства и мисли. Ина, макар и с присъщата 
й свенливост, постепенно разширява кръга на 
контактите си. Баща (или заместваща фигура) не 
съществува в живота на Ангел по неизяснени причини, 
а този на Ина е със спорадично присъствие, за да 
осигури финансовото благополучие на семейството.

Независимо от разликите между тях, гневът, 
който е конгломерат от “другостта” им в сравнение с 
останалите хора, търсенията кой и какво е причина за 

състоянието им и т.н., и при двамата намира своя израз 
след срещата, като че ли, с обичайни за почти всяка 
младост събития – първите несподелени любовни 
трепети или споделени с неподходящ човек. 

Оттук следва промяна на обхвата на 
рехабилитационния процес, защото ако при 
късно настъпилите увреждания, личността търси 
утвърждаване в нов контекст на вече изградена 
себестойност, то „животът на младите хора е под знака 
на една обща експанзия със стремеж към видими 
цели“ [3:89].        

Според Кюблър-Рос „единственото нещо, 
което обикновено остава съхранено през всичките 
стадии на скръбта, е надеждата“ [4:180]. В този 
смисъл, за да видим надеждата, трябва да чуем гнева.
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Гневът като отговор на заплаха в практиката на донорство и 
трансплантация на органи
Румяна Крумова-Пешева*, Харалампи Пешев**
*Софийски университет „Св. Климент Охридски“
**Военно-медицинска академия - София

 Донорството и трансплантацията на органи са медицински практики, съдържащи измерения на 
висок физически и психичен травматизъм. Свързани са с въпроса за продължаването на живота и от този 
факт произтичат разнородни емоционални и рационални, както и съзнателни и безсъзнавани последствия 
на  вътрешна конфликтност. Реакциите на гняв са израз на безпомощност и на витална застрашеност, на 
неудовлетворени желания, страх, безобектен ужас и липса на перспектива.

Представя се част от гневните реакции на потенциални и реални донори и при реципиенти на органни 
трансплантации, осъществени в Университетска болница „Лозенец“ в периода 2005-2016г. Обхваща 76 случая 
на присаждане – 32 на бъбрек и 44 на черен дроб. 

Провеждани са  психодиагностични, консултативни и психотерапевтични дейности по Модел за 
психологична работа при пациенти с трансплантация на орган. Резултатите показват повишени нива на 
агресивност и гняв при реципиентите в ранния следоперативен период и същите равнища при донорите в по-
късните етапи след хирургичната интервенция.

В заключение: гневът е честа емоционална реакция и закономерен отговор на ситуацията на заплаха за 
физическото и психично функциониране в трансплантационната процедура.

Българско списание за психиатрия. 2018:3(4):341 -344.
Ключови думи: донорство, трансплантация, трансплантационна психология.

Anger as a response to threat in the organ donation and 
transplantation practice
Rumyana Krumova-Pesheva *, Haralampi Peshev**
*Sofia University “St. Kliment Ohridski”
**Military Medical Academy - Sofia

 Organ donation and transplantation bring along great physical and psychological trauma. In sense of their 
direct relation to life extention various emotional and rational, conscious and unconscious consequences of internal 
conflict derive. The anger is an expression of helplessness and vital endangerment, unsatisfied desires, fear, objectless 
horror and lack of perspective.

 The purpose of this paper is to show some of the anger reactions of potential and actual donors and recepients of 
transplantations, conducted in University hospital Lozenec over the period 2005-2016г. It consits of 76 transplantatation 
cases – 32 renal and 44 liver. 

Psycho-diagnostic, consultative and psychotherapeutic activities by the Model for psychological work with 
patients with organ transplantation are conducted. The results show increased levels of aggression and anger of the 
recipients in early postoperative period and the same levels of the donors in the later stages after surgery.

In conclusion: Anger is a frequent emotional reaction and a logical response in a situation of physical and 
psychological functioning threat during the transplant procedure.

Bulgarian Journal of Psychiatry.2018, Vol 3(4):341-344. 
Key words: donation; translpantation, transplantation psychology.

ВЪВЕДЕНИЕ
Донорството и трансплантацията на органи 

са медицински практики, насочени към продължаване 
живота на пациента. Паралелно с това те съдържат 
редица рискове от физическо и психично естество. 
В психологичен смисъл носят характеристиките на 
травматизъм, който болните трудно преработват и 
преодоляват в рамките на предтрансплантационния 

и следтрансплантационния период. Преди 
трансплантацията възникват голям брой въпроси, 
провокиращи чувството за огромна надежда и огромна 
вина. Тези чувства са интензивни и с различна 
времева перспектива. Зависят в значителна степен 
от типа донорство. При присаждането от трупен 
донор се изразяват в тревожното очакване на неговата 
поява наред с идеята, че продължаването на живота е 
с цената на нечий друг живот. При получаването на 
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орган от жив донор възникват страха и тревогата за 
самия донор и загрижеността за неговото здраве и 
живот.

Амбивалентността става сериозен психичен 
еквивалент на трансплантационната практика и в 
етапите на следтрансплантационния период. При 
трупно донорство тя е свързана с редица безсъзнавани 
идентификации и страхове у реципиента. При живо 
донорство преобладава в термините на задълженост и 
променени взаимоотношения. 

При всички случаи стои сериозно темата 
за благодарността, задължеността и стремежа към 
репарация на тези чувства. Гневът се явява честа 
форма на отговор на заплахата, амбивалентността и 
риска от отхвърляне на новия орган.

ЦЕЛ

Целта на насточщия материал е да представи 
част от клиничния опит с донори и реципиенти на 
органна трансплантация от гледна точка на реакциите 
на гняв и интензивна агресивност в различни моменти 
от трансплантационната процедура.

МЕТОДОЛОГИЯ

Изследването е в резултат на психодиагно-
стична, консултативна и психотерапевтична работа 
с донори и реципиенти на чернодробни и бъбречни  
трансплантации, осъществени в периода 2005-2016 г. 
в Университетска болница „Лозенец“ – София. То е 
в резултат на продължителна клинична практика със 
76 случая на присаждане: 32 на бъбрек и 44 на черен 
дроб. 

При 49 от случаите трансплантирането е от 
трупен донор, а при 27 – в резултат на даряване на 
орган от жив донор.

С болните са провеждани психологични и 
психотерапевтични процедури в рамките на пери-
ода на очакване на хирургичната интервенция, 
непосредствено преди и след операцията и в 
различните етапи на следтрансплантационния период. 

Психодиагностичните, консултативните 
и терапевтичните процедури с реципиентите са 
провеждани на основата на специално конструирани 
за целта методики:

1. Методика за психологична оценка на пациентите, 
очакващи трансплантация на орган.

2. Методика за проследяване на емоционалната 
динамика при пациентите с трансплантация на 
орган.

3. Методика за психотерапевтично проследяване на 
пациентите с трансплантация на орган 1.

Психодиагностичните, консултативните и 
терапевтичните процедури с донорите са основани на 
Методика за психологическа оценка на потенциални 
донори на органи за трансплантация 2.

Всички посочени методики са конструирани 
изцяло на базата на клиничната практика с пациентите 
и са свързани с развитието на трансплантационната 
практика в България.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Практиката по трансплантиране на орган 
провокира сериозна и интензивна емоционална 
динамика у реципиента. Предтрансплантационният 
период е с различна продължителност и неяснотата 
относно реалността на присаждането създава чувство 
за огромна несигурност и фрустрация. Във времето 
на очакването на трупен донор пациентите изпитват 
огромна тревога, съпроводена с надежда. Те са в 
състояние „нащрек“, при което сигналната тревога 
и напрежение са непрекъснато „включени“. Заедно 
с това се развива активно преживяването за вина, 
произтичащо от въпроса „трябва ли непременно моят 
живот да бъде продължен с цената на нечий чужд 
живот“. 

Прогресивното развитие на заболяването при 
болните с диагнози „декомпенсирана чернодробна 
цироза“ и „хронична бъбречна недостатъчност 
– терминален стадий“ води до повишаване на 
депресивитета и липсата на ясни перспективи. 

Проекциите на бъдещето са стеснени 
единствено до идеята за бъдещата трансплантация 
за сметка на всички останали теми и въпроси във 
функционирането на пациента. Стереотипът на 
съществуването му често е в рамките на хемодиализния 
център и дома, или между  наложителния престой в 
болничното заведение и престоя вкъщи. 

За болните с чернодробна болест сериозен 
съпътстващ фактор е болката в нейните остри и 
хронични измерения. За част от тях са характерни 
и чернодробните коматозни състояния, водещи до 
дискретни или изразени когнитивни нарушения. 
Нуждаещите се от трансплантация са наясно, че 
трупното донорство е единствената тяхна перспектива. 
Болните на хемодиализа си дават ясно сметка за това, 
че диализните процедури поддържат съществуването 
им, но не ги лекуват. Те живеят с мисълта, че дори ги 
увреждат с продължителността на процедурите.

В такава ситуация на заплаха присаждането 
се явява защитна психична стратегия в съзнателен 
и безсъзнаван порядък и единствен шанс за 
продължаване на живота и за автономия. Симптомите 
на гняв водят началото си от фрустрацията на 
неизвестността и очакването, и се демонстрират в 
ранния следоперативен период. 

В клиничната практика в края на 
реанимационния престой се наблюдават нетипични 
поведения и преживявания между самите реципиенти. 
Те влизат в дълбоко конфликтни отношения с изцяло 
конкурентна природа. Започват да се съпоставят 
помежду си за това чия операция е продължила по-
дълго или по-кратко време, чии резултати са по-добри, 
кой е по-фаворитизиран от персонала. Споровете са 
съчетани с интензивни гневни реакции, при които в 
някои от случаите поведението на пациента става 
изключително импулсивно. Контролът на гнева е 
затруднен. 

Парадоксалното в тези случаи е, че болните 
са с напълно стабилен идентитет, с ясна и адекватна 
самооценка. Те имат като цяло доста добър импулсен 
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самоконтрол, който в подобни ситуации показва 
изразена нестабилност. Наблюдаваме дълбоко 
регресивна тенденция към преживявания и поведения 
от изцяло ранно, архаично естество. 

Гневът става отговор на непреработения 
психичен травматизъм, свързан със заплахата за 
оцеляване и продължаването на живота. 

Гневните реакции между самите реципиенти 
продължават във времето в границите на първата 
година след трансплантацията. Те се пренасят в 
психотерапевтичния контекст след изписване на 
пациента от съответната клиника. 

В психоаналитичната психотерапия в 
продължителни периоди от време пациентите реагират 
с гняв, който има отново и дискретни, и афиширани 
форми. От една страна гневът е реакция на страха и 
безпомощността след напускането на болничната 
институция. Тя се възприема от реципиентите като 
напълно защитена и сигурна среда, гарантираща 
здравето и те искат и не искат да я напуснат.

Автономизацията се оказва доста сериозен 
психичен проблем. Интерпретациите ни са обединени 
около символните значения на болницата и са в 
метафорите на прекъсването на пъпната връв за 
новороденото, носещи в безсъзнаван смисъл стремежа 
към връщзне във вътреутробния живот, при който 
всички нужди на индивида са изцяло задоволени. 

Пациентите намират своите мотиви да се 
връщат отново към болничната среда. В повечето 
случаи са налице редица соматизации на подобна 
вътрешна конфликтност. Симптомите имат напълно 
конверзионен произход и нямат никаква органична 
компонента. В психотерапевтичното пространство 
гневът от напускането на болницата се проявява 
като симптом на недоволство и неудовлетвореност 
от неутралността. Реципиентите показват гняв, 

породен от липсата на майчинска функция от страна 
на психотерапевта. Доста по-късно те си дават сметка 
за своите неудовлетворени потребности, които имат 
вътрешно-конфликтна природа. 

Гневът на пациентите в психоаналитичната 
психотерапия е свързан с желанието за фаворитизиране, 
разпознаване и валидизиране на уникалността 
на конкретната личност. Това желание съдържа 
съзнателен елемент, но има и дълбока безсъзнавана 
природа. Свързан е с нуждата от компенсиране на 
сиблинговата ревност и завист, с метафората за 
„детронирането на принца“, концентриращ в себе си 
цялото внимание. 

Освен тези аспекти, регресията е провокирана 
и от нарцистична несигурност, която се провокира от 
нуждата и факта на трансплантацията.

Гневът е израз на фрустрирани нужди и при 
живите донори на органи за присаждане. В идеята за 
донорство присъстват голям брой рационални, но и 
ирационални елементи. Самото решение за даряване е 
сложен психичен акт, дълбоко хуманен, но и сериозно 
противоречив. То е в основата на провеждането на 
всяка трансплантационна процедура. Основна цел 
е продължаване живота на реципиента, неговото 
спасяване и съхраняване. 

Потенциалните донори показват често пълен 
отказ да се информират относно собствената операция 
и относно рисковете за тяхното собствено здраве. Те 
са концентрирани основно към своя реципиент. Това 
е напълно разбираем факт, още повече в донорските 
ситуации на даряване от родител на дете. 

В интерпретативен смисъл разглеждаме 
измеренията на гневните реакции от гледна точка 
на двете основни равнища на вътрешно-психична 
конфликтност – архаично и невротично. Архаичното 
се отнася до най-ранните източници и корелати 

Фигура 1 Измерения на гнева
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късно става възможно постигането на нови близки 
взаимоотношения, които донорът разпознава като 
значима нарцистична „печалба“.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ

На основата на клиничния опит с донори 
и реципиенти до настоящия момент могат да бъдат 
регистрирани редица реакции на гняв, провокиран 
от витална застрашеност, липса на ясна перспектива, 
риска от реакции на отхвърляне на органа и др. 

Гневът се проявява в афиширана или 
маскирана форма, но винаги показва безсилието и 
безпомощността, както и трудното толериране на 
неяснотата и неизвестността. 

В повечето случаи пациентите имат трудности 
с разпознаването и дефинирането на гневните 
чувства, но след тяхното „дешифриране“ са готови 
да ги преодоляват психически като вид гаранция за 
успешно стабилизиране. 

В резултат на психологичното косултиране и 
психоаналитична психотерапия с пациентите могат да 
бъдат посочени следните изводи:

1. Гневът на реципиентите на органна 
трансплантация е пряко свързан със заплахата 
за здравето и живота, и често носи ирационални 
характеристики. Кореспондира с архаичната 
конфликтност на личността на болния.
2. В психотерапевтичната практика гневът е 
атака срещу автономизацията на пациента, свързана с 
риска от напускане на сигурността.
3. Гневът при донорите е провокиран от 
потребността за нарцистично валидизиране от страна 
на значимите други и за търсене и постигане на по-
интензивна близост с реципиента.

на гнева. Невротичното има своите зависимости 
в перспективата на „триъгълните“ отношения. От 
такава перспективаа наблюдаваме по-ранните и 
незрели и по-късните зрели личностни конфликти при 
конкретната група болни. 

Катамнестичните изследвания, провеждани 
в рамките на късните етапи от следоперативния 
период, показват повишени нива на гняв и маскирана 
агресивност. 

Независимо от съзнателното приемане, че 
е важен единствено фактът на дарителството, на 
безсъзнавано равнище забелязваме производните 
на неудовлетворени нарцистични желания. Те 
се проявяват най-вече към близкото обкръжение 
на реалния донор, към неговия приятелски кръг, 
колегите, роднините му и др. Донорът без да си дава 
рационално сметка, очаква нарцистично валидизиране 
за своя дарителски акт от страна на значимите 
други хора. Гневът обикновено не се показва, но се 
дефинира в психотерапията след значителна психична 
преработка на травматизма, съдържащ се във всяка 
една трансплантация. 

Закономерно очакването на донорите 
след присаждането е то да ги свърже още повече с 
реципиента, да задълбочи близостта на отношенията. 
След хирургичната интервенция наблюдаваме точно 
обратната тенденция – отдалечаване и значима 
психична дистанция. 

За реципиента е необходимо време, за да 
намери баланса на получаването и репарацията, 
на благодарността и задължеността. Той не е готов 
психически да се сближава отново със своя донор.

Донорът преживява отдалечаването на 
реципиента като отхвърляне и реагира с отчаяние и 
повишен депресивитет. Под подобни преживявания 
и поведения стоят гневните чувства, провокирани 
от разочарование, неудовлетвореност и самота. По-
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Психопатология на комплексността
Проф. д-р Георги Попов, д.м.н.

Този текст не е рецензия. Защото рецензия на 
книга като тази може да се направи само от човек вещ и 
ерудиран поне наравно с автора, а такъв понастоящем 
не съзирам. Затова тук предлагам само един кратък 
читателски отзив, предназначен да показва как тази 
книга ни подтиква към ето такива размисли относно 
някои загадъчни свойства на обкръжаващия свят и на 
нас самите в него. 

Всеки, който – от любознателност или по 
служба, е зает да изследва нещата в Природата, 
винаги се стреми към „пълната истина” или поне 
към максимално възможна заради инструментариума 
близост до нея. Тази страст да узнаем не привидността, 
а скритата зад нея „дълбока истина” е продукт на 
нашия „здрав разум”, възпитан в духа на Аристотел 
да уважава силата на логиката и надеждността на 
сетивния ни опит в пътя към достижимото познание. 
Обаче нито веднъж не става така и всички наши усилия 
биват безуспешни – независио от изтънчеността и 
прецизността на изследователския ни арсенал.  

Защото, откакто Нилс Бор постулира (цит. по 
Робърт Уилсън, 2001), че ние не можем да открием 
или да демонстрираме една „дълбока реалност”, 

която да обясни всичките относителни реалности, 
които са били достъпни на нашите инструменти, ще 
следва да се задоволим само с частични срезове на 
знания за Битието – макар твърдението „няма дълбока 
реалност” да остава като метафизическо мнение за 
нещо, което не можем да проверим научно или да 
преживеем екзистенциално.  

Нещо повече, за разлика от Аристотеловата 
дихотомична логика „вярно” и „невярно”, 
срещаме днес по-разширена представа за оценки 
на относителните реалности. Ето и примери. Да 
разгледаме тези твърдения: „всеки жив човек има 
душа” и „Бог сътвори човека по свой образ и подобие”. 
Но ние нямаме начин – на нивото на личен опит или 
чрез научен експеримент – да проверим и докажем 
тези твърдения, нито аргументирано да ги оборим. 
Ето и други две твърдения: „тревожността зависи 
от делничния стрес” и „всяка психична болест има 
невроанатомичен корелат”. Ние понастоящем нямаме 
достъп до надеждни инструменти за проверка на тези 
твърдения и за разлика от предходния пример – когато 
може да наречем онези твърдения „безсмислени”, 
при втория случай ще наречем твърденията като 

Издателска къща СТЕНО, Варна, 2018, 186 стр.
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засега „неопределени”. И се оказва, че днес науката 
се изправя пред 4 варианта за отговор – класическите 
„вярно” и „невярно” и новите два – „безсмислено” 
и „неопределено”. И тези варианти се отнасят за 
всеки обект на познание – наоколо или в самите 
нас, и безполезно е да опитваме да получим повече 
знания чрез раздробяването му – защото в сила е 
тезата на Дейвид Бом за „неделимата цялостност” 
на всяко и всички събития от нашето Битие. И ако 
добавим тук Теоремата за незавършеността на Гьодел 
(която е аналогия на Принципа на неопределеност 
на Хайзенберг в света на психичното) ще узнаем, че 
абсолютно обективна проверка на Реалността няма – 
включително и защото актът на всяка проверка или 
оценка на даден обект променя неговите измерения и 
стойност. 

Ето как пред нас се изправя Реалност, 
белязана с печата на Относителност, Неопределеност 
и Несигурност – всички тези характеристики, които 
придават комплексността на обекти и събития сред 
обкръжаващия свят и на самата наша душевност 
в него. И които са основание да се приеме за вярно 
съществуването на Квантова психология – наред и 
по аналогия с Квантовата теория, определяща реда в 
микросвета – много по-реална от доскоро приемания 
за единствено достоверен порядък на класическата 
представа за Битието. Защото квантови правила 
можем да забележим лесно в обичайното ежедневие и 
в начина, по който нашият мозък отразява света, който 
вярваме, че съществува като обект на човешкото 
познание. Например, добре знаем за двете възможни 
страни на подхвърлената монета – „ези” или „тура” 
са те и друга възможност за тях няма. Ала когато 
монатата все още лети – коя от тези две възможности 
е валидна за нея? Нима можем да заявим, че монетата 
е предопределена още до своето падане си да бъде 
в състояние „ези”? Или в „тура”? Такова допускане 
ние не можем да докажем. Нито да отхвърлим. И ще 
трябва да го отнесем към категорията „безсмислени” 
твърдения. Фон Нойман ни показва тук трета 
равно вероятна алтернатива – „може би”, с което 
се увеличава изборът ни спрямо Аристотеловата 
дихотомия „или – или”, но се отваря пространството 
пред Неопределеността на свойствата на всеки обект 
в нашия свят, а оттам – и нашата Несигурност, когато 
правим преценката си – защото Относителността 
присъства във всяко събитие – малко или голямо, вън 
и в самите нас.

Поради това, понеже в случая иде реч за 
нашата професия, с описание и познание на човешката 
психология и психопатология, добре е да обърнем 
внимание на посочената от проф. Георги Попов визия 
на Дейвид Бом за континуумното противостояние 
на експлицитен в имплицитен ред, но не като форма 
на противопоставяне на порядък срещу хаос, а като 

преход през комплексност, като процес на „разгъване” 
и „сгъване” на информация, включително и относно 
онова, което наричаме „психопатологични феномени”. 
Оттам, в хода на осцилиращата по комплексен модел 
„експлицитност – имплицитност” човешка мисъл, 
даже с разбираемото в този контекст „мислене без 
думи”, посочено от Стивън Пинкър, 2007, при хора 
на изкуството, а и другаде, наблюдаваме преход от 
имплицитни „мисли без думи”, през „вътрешна реч” 
към експлицитната „външна реч” – защото така е 
формиран да функционира човешкият мозък.

От такава гледна точка, феноменологията – 
която не разглежда съзнанието като пространствен 
обект, а като поток от преплетени преживявания в хода 
на времето, обогатява представите ни за облика на 
структурната (или дескриптивната) психопатология 
с особеностите на феноменологичната реалност, при 
която посредством емпатия ние можем да докоснем 
„през индивидуалната си фуния на реалността” у 
пациента значения, смисли и обективности – при 
което терапевтичният контакт в пространство-времето 
по-успешно се насочва към „смисъла” (по Франкъл, 
2017) в прехода от имплицитност към експлицитност 
в процеса на всяко едно общуване. В такава светлина, 
диагностичното интервю и терапевтичният алианс 
добиват нова и повишена стойност. Защото вместо 
съзерцателно-констативната позиция, явява се място 
за холистично възприемане на боледуващия, за да 
изпъкне неповторимата самобитност на засегнатия 
от болестта негов Аз. Та нали, от позициите на 
квантовата представа за човешката психика (Уилсън, 
2001), невронално-анатомичният субстрат на който 
и да е симптом не може да бъде тъждествен с този 
симптом и не ще може да обясни уникалността в 
субективните преживявания на страдащия човек.

Новата книга на проф. Георги Попов 
– «Психопатология на комплексността» е 
продължение и убедителна поредна спирка в 
научното творчество на изумително ерудирания и 
задълбочен съвременен наш психиатър – клиницист, 
философ и учен, повествовател и учител. И един 
от малцината познавачи на феноменологичния 
подход към психичния живот на човека – в здраве и 
в болест. А оттам и на богатата на оригинални идеи 
феноменологична психопатология, която ни откъсва 
от привичната и удобна среда на детерминистичната 
линейност, наследена още от времената на Нютон и 
Кеплер – за да ни предложи странната  за нас реалност 
на релативистично-вероятностовата природа на 
нещата, за хаотичността на Битието – схваната не като 
отрицание на реда, а като прелюдия и преход към ново 
ниво на порядък. И по този начин – и нов хоризонт в 
стремежа ни да опознаем и повлияем преживелищния 
свят на отсрещния в името на неговото добро и здраве. 

д-р Тодор Толев, дм.
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Еволюционна психиатрия. По-различен поглед към 
шизофренията и психопатологията.
Д-р Живко Апостолов, д.м.

Катедра по психиатрия и медицинска психология към МУ – Варна
Втора психиатрична клиника към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Монографията е насочена към специалистите 
по психиатрия, както и към всеки, който би желал да 
разбере по-добре себе си, «различността» в другите 
и заобикалящия свят. Темата и подходът на тази 
монография не са обичайни за българската психиатрия 
и това я превръща в препоръчително четиво за всички, 
които са изкушени от „по-различния поглед”.

Въпреки че еволюционните идеи относно 
психопатологията и психичната болест будят интерес, 
те не се смятат от повечето психиатри за съществени 
и основни при диагностицирането и лечението и 
никога не са влизали официално в учебните планове. 
Този възглед се нуждае от радикална ревизия. Част 
от знанието, необходимо за пълно разбиране на 
психопатологичните състояния, е в много голяма 
степен игнорирано – базовите причини за когницията, 
емоциите и поведението, за филогенезата на човешката 

природа и адаптивната стойност на еволюиралите 
механизми, чиито крайни вариации често се оказват 
проява на психиатричните заболявания.

Книгата притежава стройна и логична 
подредба, сдържан стил и особена плътност на текста 
със свободно експертно боравене с концепции от 
различни дисциплини. Нейният най-съществен принос 
е открояването на еволюционната роля на социалната 
когниция и социалния мозък за възникването на 
психопатологията, а едно от най-силните й послания 
е, че гените за психичните разстройства вероятно са 
ни помагали в миналото и са част от човешката ни 
същност – и затова продължават да съществуват.

„Нищо в биологията няма смисъл, ако не се 
разглежда в светлината на еволюцията“ - Теодосий 
Добжански.
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