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РЕДАКЦИОННА // EDITORIAL

Смяната на редколегия не означава смяна на мисия и принципи. Не
означава отказ от приемственост. Подобен отказ е могъл да бъде избегнат
още с премиерата на списанието, ако първият му том беше XIV, а не I – като продължение на „Бюлетин на БПА” (чийто последен том е XIII), който
бе орган на същата организация, издаваща и „Българско списание за психиатрия” – Българската психиатрична асоциация. British Journal of Psychiatry има 215 тома, като първото му название през XIX в. е било The
Asylum Journal („Списание за приютите”) и впоследствие се променя още
два пъти, но номерацията не се е сменяла. Революционният плам да започваме винаги отначало, „на чисто”, без да надграждаме и да пазим континюитета с миналото, е особеност на манталитета ни, промъкваща се и в
професионалното поприще. Смяната не означава и отказ от намерението
за устойчивост. Подкрепата на БПА и на професионалната общност дава
увереност за това. Изчерпването на енергията за временни периодични
издания с по няколкогодишен живот илюстрира ясно очевидното – не сме
многохилядна общност и едва ли имаме качествена научна продукция за
много списания.
Смяната не означава това. Означава продължаване на възрожденското
дело на д-р Тодор Толев, д.м., комуто дължим огромна благодарност за
списването досега. Означава още единичнослепи рецензии, изисквания
към авторите, съобразени със стандарта на медицинската периодика у нас,
съдържание на английски, публикуване на статии на английски при
предлагане от чужди автори, професионална предпечатна подготовка, издържан стил на книжната версия и електронни копия на статиите за авторите по желание.
А в унисон с континюитета с миналото означава и част от азбуката на
Белия Лъв на корицата. Този знаменит български пациент е вероятно болният с най-богатото документирано фантастно парафренно творчество в
историята на психиатрията, а анализът на неговата писменост от Узунов и
Заимов (Uzunoff G, Zaimov K. Les écrits d’un paraphrene. Annales médicopsychologique 1972; 130, 3: 327-356) отдавна е в златните страници на българската психиатрия... Наследството задължава. Континюитетът с миналото ни свързва и с бъдещето. Перифразирайки знаменитата метафора, стъпили върху раменете на великани, виждаме по-надалеко.
Продължаваме.

Проф. д-р Георги Ончев, дм, Главен редактор
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ
Обемът на предлаганите публикации е приблизително 10-12 стандартни машинописни страници (ст.м.с.) за оригинални статии; 15-17 ст.м.с. за обзори и до 5 ст.м.с. за реферати, рецензии, научни съобщения и др., като в този
обем влиза всичко. (1 ст.м.с. = 1800 знака; 2,5 ст.м.с. съставят 1 печатна страница от списание формат А4.)
Под имената на авторите се посочва местоработата им, обозначена с цифров индекс.
Всяка статия и всеки литературен обзор са придружени от резюме в обем до 15 реда, в което се посочват: цел и
обект на изследването, основни данни за методиката, резултати и изводи, както и от ключови думи.
На английски език се превеждат заглавието, резюмето, ключовите думи, местоработата, а имената на авторите
се транскрибират.
Оригиналните научни статии включват задължително обособени раздели: "Материал и методи", "Резултати", "Обсъждане" и "Изводи". За всички жанрове се подразбира необходимостта от увод и дефинирана цел на изследването.
Позоваванията на библиографските източници в текста се правят с цифровото им обозначение в квадратни скоби.
Пристатийната библиография се подрежда по азбучен ред на фамилията на първия автор или по реда на цитирането в текста. Изписването на всеки източник е на нов ред с арабска номерация. Данните се оформят по следния начин:
– Статии: Автор(и). Заглавие на статията. Заглавие на списанието (съкратено по Index Мedicus), година, том
(volumen), номер на книжката (брой) в скоби, страници (от-до). Пример: Yakub YN, Freedman RB, Pabico RC. Renal
transplantation in systemic lupus erythematosus. Nephron, 1981, 27(1), 197-201.
– Публикации от сборник: Автор(и). Заглавие. В: (за латиница In:) Заглавие на сборника. Поредност на изданието,
редактори. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: Wilkinson AH.
Evaluation of the transplant recipient. In: Handbook of Kidney Transplantation. 2nd ed. G. M. Danovitch (Ed.). Boston,
Little, Brown and Co., 1996, 109-122.
– Книги: Автор(и). Заглавие. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример:
Шейтанов Й. Системни васкулити. С., ЦИМ, 1997, 8-11.
Ако авторите са до трима, се изписват фамилиите, последвани от инициалите им (без точки). Когато авторите са
повече от трима, след името на третия се пише "и др." (за латиница – "et al.").
Илюстративният материал (таблици, фигури, снимки) се представя вътре в текста със съответни заглавия и
легенди на български език.
Всеки ръкопис се придружава от авторска декларация, че материалът не е публикуван досега, освен като резюме на съобщение, изнесено на научна проява.
Материалите се изпращат на e-mail: bgjpsychiatry@gmail.com

REQUIREMENTS TO AUTHORS
Volume of proposed publications is approximately about 10-12 standard typewriter pages (STPs) for original articles;
about 15-17 STPs for reviews and not more than 5 STPs for synopsis of an article, recensions, scientific reports, etc. (the
above volume includes all contents). 1 standard typewriter page = 1800 characters; 2.5 STPs form 1 printed page in a
journal with А4 format.
Under the names of authors it is written their place of work, designated by numeric index.
Each article and each literature review are accompanied by abstract in a volume of not more than 15 lines, in which the
following are specified: the aim and object of the study, main data for methodology, results and conclusions as well as
key words.
Title, abstract, key words, and place of work are translated in English and the names of authors are transcribed.
Original scientific articles include necessarily the following separated sections: „Materials and Methods“, „Results“,
„Discussion“ and „Conclusions“. For all genres the need of introduction and a defined aim of the study is assumed.
References to bibliographic sources within text are designated by their numeric symbol in square brackets.
Bibliography to an article is arranged either in alphabetical order according to the family name of the first author or
according to the order of citation within the text. Each source is written on a new line with Arabic numbering. Data are
formed in the following manner:
– Articles: Author(s). Article title. Journal title (abbreviated on Index Мedicus), year, volume, number of publication (issue)
in round brackets, pages (from–to). Example: Yakub YN, Freedman RB, Pabico RC. Renal transplantation in systemic
lupus erythematosus. Nephron, 1981, 27(1), 197-201.
– Publications from a collected book: Author(s). Title. In: Collected book title. Edition number, editors. Place of publication
(city), publishing house, year of publication, pages (from–to). Example: Wilkinson AH. Evaluation of the transplant recipient.
In: Handbook of Kidney Transplantation. 2nd ed. G. M. Danovitch (Ed.). Boston, Little, Brown and Co., 1996, 109-122.
– Books: Author(s). Title. Place of publication (city), publishing house, year of publication, pages (from–to). Example:
Sharma A. Textbook of Systemic Vasculitis. New Delhi, Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd., 2015, 20-30.
If the authors are not more than three, then their family names followed by their initials (without full points) are written.
If the authors are more than three, then after the name of the third author it should be written 'et al.'.
Illustrative material (tables, figures, pictures) is presented within the text with the corresponding names and legends.
Each manuscript is accompanied by an author's declaration that the material has not been published before, except
as an abstract of report that is presented during a scientific event.
Materials are sent to organizational secretary via e-mail: bgjpsychiatry@gmail.com
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ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ // ORIGINAL ARTICLES

СТРАДАНИЕТО ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ: КАЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ
ВЪРХУ БРЕМЕТО НА ТЕЖКАТА ПСИХИЧНА БОЛЕСТ
Десислава Игнатова, Георги Ончев
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински факултет, Медицински университет – София
Резюме. Грижите за хора с тежка психична болест, обичайно оказвани от техни близки, най-често се
приемат като „семейно задължение“ и остават извън обхвата на изследванията за негативните последици от боледуването. Освен негативните последици, подлежащи на количествена оценка (разходи, време, субективно бреме, оценено със скали), една голяма част от последиците от оказването
на грижи не могат да бъдат описани с числа или количественото им определяне не отразява същинския смисъл на проблема. Статията представя резултатите от качествено изследване на бремето на
шизофрения и афективни разстройства в реалната клинична практика, като изследва пациенти и
техните близки при хоспитализация и една година по-късно. Представени са цитати от близките и
пациентите, като сходни изказвания са обединени в категории и макар с известни разлики в съдържанието, проучването открива сходни категории бреме при шизофрения и афективни разстройства.
Ключови думи: качествено изследване, неформални грижи, бреме на грижите, шизофрения, афективни
разстройства

FIRST-PERSON ACCOUNT OF SUFFERING: QUALITATIVE RESEARCH
ON THE BURDEN OF SEVERE MENTAL ILLNESS
Desislava Ignatova, Georgi Onchev
Department of Psychiatry and Clinical Psychology, Medical Faculty, Medical University – Sofia
Abstract. The informal care for individuals with severe mental illness is typically viewed as a family
responsibility. Thus, it is frequently excluded from the evaluations of the negative disease outcomes.
The burden of informal care can be evaluated quantitatively in terms of objective and subjective burden
using a variety of burden assessment scales. However, qualitative research gives more in-depth
information on the content, meaning and essence of providing ongoing care for severely mentally ill
person. The article presents a qualitative research evaluating the burden of informal care for individuals
with schizophrenia and affective disorders in real clinical practice. Despite some differences in the
content, common patterns of underlying burden emerge in both diagnostic groups.
Key words: qualitative research, informal care, burden of informal care, schizophrenia, affective disorders

Не всичко, което може да се преброи, има значение и не всичко, което има значение, може да бъде преброено.
(Not everything that can be counted counts and not everything that counts can be counted)
А. Айнщайн

ВЪВЕДЕНИЕ
Съвременната парадигма за научните изследвания се основава на „медицина, базирана
на доказателствата“ със строга йерархична подредба на доказателствената стойност на видовете изследвания (на върха на пирамидата са
количествените изследвания на измерими

конструкти, quantitative research, с рандомизация и изследване на статистическа значимост)
(6). Въпреки това една голяма част от изследователските въпроси или не подлежат на количествена оценка, или количествената оценка не
дава истинска представа за смисъла на изследвания проблем (6). Качествените изследвания
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(qualitative research) се използват за събиране,
описание и анализ на данни, които не могат да
бъдат представени с числа (напр. опит, възприятия, преживявания, вярвания, нагласи и др.) (6).
Използват се за отчитане на смисъла, „контекстуалното влияние и културното реинтерпретиране на феномените“, когато липсват ясно оценими конструкти и интересът не е към честотата, а към съдържанието (4).
Качествените изследвания в миналото са били
основният начин на изследване в медицината,
като впоследствие медицината, базирана на доказателствата, надгражда, а не омаловажава или
пренебрегва доказателствата, събрани на базата
на добрата клинична практика и клиничния опит
(6). Въпреки това след възприемането на йерархичния принцип на парадигмата противопоставянето на количествени и качествени изследвания
става отчетливо и терминът „качествено изследване“ става по-скоро негативно дефиниран като
„изследване, което не е количествено“ (6). От една страна, качествените изследвания дават възможност за много по-щателен анализ и илюстриране на важни изследователски въпроси, но количествените изследвания имат доказателства за
валидност и статистическа значимост на резултатите. В последните години съществува тенденция
за комбиниране на двата вида изследвания – количествени и качествени (18), като този „методологичен еклектизъм е особено подходящ за психиатричните изследвания“ (6, 20).
Неформалните грижи за пациенти с тежка
психична болест „по традиция“ са възприемани
като отговорност на членовете на семейството (3).
Между 50 и 90% от пациентите с тежки хронични
психични заболявания живеят с роднини, найчесто родители (16). Сред негативните последици
за близките са ограничаване на личните дейности,
нарушаване на семейното функциониране, изолация, финансови затруднения, но като найсериозен проблем се описва емоционалното натоварване от оказването на грижи за тежко психично болен – по-обременяващо от грижата за
хронично соматично болен (9, 12). Бремето на
грижите е широкообхватно понятие, но най-общо
включва обективна и субективна дименсия (13).
Въпреки че то може да бъде определено количествено с помощта на въпросници, съдържанието и
тежестта на емоционалните последици за близките най-често остават неоценени (15).
В България проучвания демонстрират висока
степен на въвличане на семейството при тежка
психична болест: семейството служи като замес-

тител на институциите, липсващото рехабилитационно обслужване, дори полицията (4, 10,
11). Бремето на грижите на професионалния обгрижващ персонал (медицински сестри) е валидиран в изследване едва през 2017 г. (5), а щателно изследване на бремето на неформалните
грижи при психичната болест в реалната клинична практика и сравнение между големите психични болести (шизофрения и афективни разстройства) при влошаване и ремисия липсва.
Целта на статията е да представи резултатите
от качественo изследване (qualitative research) на
бремето на грижите за пациенти с тежка психична болест в реалната клинична практика, в допълнение към публикувано вече количествено
изследване (1).

МЕТОДИКА
Качественото изследване е проведено в
рамките на дисертационен труд, чиято методология е описана подробно в друга статия.2
Обект на изследване са пациенти с диагноза
шизофрения и афективни разстройства (F2 и F3
по МКБ 10) и техни близки. Изследването е проведено в Клиниката по психиатрия на УМБАЛ
„Александровска“, София, в периода януари
2015 г.–юни 2016 г., като пациентите и техните
близки са изследвани два пъти – по време на
хоспитализация и при проследяване 12 месеца
по-късно. Изследвани в проучването са общо
117 пациенти и 117 близки, като с 38 от пациентите и 35 от включените близки е проведено
качествено изследване за оценка на бремето на
боледуването от тежка психична болест.
Провеждането на качествените изследвания
се основава на невероятностна (целева) извадка, която обичайно е с по-малък обем от количествените изследвания, защото изисква провеждане на дълбинно интервюиране и наблюдение на изследваните лица за цялостна оценка
на оценявания проблем. При анализа на съдържанието на интервюто/наблюдението, сходните проблеми/тълкувания/мисли и др. се обединяват и кодират като категории, които се дефинират и онагледяват с примери от извадката,
като допълнително може да бъде проведена и
количествена оценка.
Качественото изследване на бремето на грижите е проведено като допълнение към количествената оценка на въпросника за оценка
бреме на грижите (Burden Assessment Scale) (1,
14), с цел цялостна оценка на влиянието на заболяването върху семейството и откриване на
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характеристики на бремето, които не могат да
бъдат оценени лесно с числа. Основава се на
задълбочено интервю с част от близките, проведено по време на изследването, като са използвани някои полуструктурирани въпроси:
„Кое най-много Ви притеснява в болестта на
Вашия близък?“, „Кое е най-натоварващото в
болестта му/ù или грижите, които се налага
да полагате?“, „Какви са най-големите Ви опасения и страхове, свързани с болестта на Вашия близък?“ „По какъв начин се е променил/а
най-много?“ „Коя е най-неприятната ситуация,
която сте имали във връзка с болестта му/ù?“
Ключовите данни от проведените интервюта са
добавени към записите за всеки изследван пациент/близък, след което е проведен цялостен
анализ за систематизиране на данните, откриване на сходни категории и групиране. Получените
резултати са използвани като допълнение за
илюстриране на характеристики на бремето, които не са обхванати цялостно или са пропуснати
при количествената оценка с въпросниците.

РЕЗУЛТАТИ
1. ИНТЕРВЮ С БЛИЗКИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ
Сред основните проблеми за близките,
свързани с боледуването, са притесненията за
бъдещето на пациента. При шизофрения найголемите опасения и най-тежък проблем е какво ще се случи с пациента след смъртта на
близките му:
„Тежи ми, че някой ден ние с майка му като
умрем, той ще остане на улицата. Няма да се
оправя никога сам. И това много ме мъчи. Ние
не сме милионери – не можем да спестяваме и
да му оставим някакъв фонд с пари като умрем... Просто не знам...“ (Шизофрения)
"Аз като умра, тя ще рови в кофите за
боклук…" (Шизофрения)
“Какво ще стане с него след мен… Това ми е
най-голямата болка. Постоянно живея с тази
мисъл” (Шизофрения),
докато при афективни и шизоафективни разстройства е:
„Дали това ще се повтаря“ (Шизоафективно
разстройство)
„Това да не е шизофрения“ (БАР).
Промяната от болестта при пациентите с
шизофрения е сред водещите теми за близките:

7
„Всеки очаква детето му да сполучи, а не да гледа как се разпада пред очите му“, (Шизофрения),
но бремето зависи в голяма степен от хода на
болестта и тежестта на симптоматиката. Една
голяма част от близките споделят, че:
„Има дни, в които забравям, че е болен“ (Шизофрения)
„Единствено това, че не работи и няма никакви интереси е проблем“ (Шизофрения)
„Само това, че остана сама и не създаде семейство, иначе домакинства, помага“ (Шизофрения).
Близките на афективно болни от своя страна
отчитат промяната по време на епизод като натоварваща, като при БАР:
„Той е двама души – един изрод като е в епизод
и един прекрасен човек като е добре. 6 месеца в
годината е болен, другите 6 говорим за това,
което е направил тогава и се караме“ (БАР),
а при депресия:
„Тежи ми само това, че я гледам как се мъчи“
(Депресия)
„Емоционално ме натоварва просто да го гледам такъв, то е жив човек, а сега все едно няма живец в него“. (Депресия).
Безпомощността пред болестта е налице и
при двете групи заболявания:
„…по-скоро гняв, че си безпомощен. Не можеш
да промениш нещата. Както с онкологичните
заболявания – човек разбира, че е безпомощен.
Няма друг изход“ (Шизофрения)
„Най-тежкото е, че не знам с какво мога да
му помогна. И това, което правя, не е достатъчно, за да се оправи.“ (Депресия).
Непредвидимостта на протичането, повторяемостта на епизодите е друг основен проблем, и то по-често споделян от близките на пациенти с БАР и шизоафективно разстройство:
„Ако някоя ми каже, че 3 месеца ще е добре, 3
ще е зле, добре, пак ще има някаква яснота."
(БАР).
Необходимостта от непрекъснати грижи за
пациента са посочили близките на болни с шизофрения, шизоафективно и биполярно афективно разстройство, като при шизофрения достигат до степен на „Аз съм изцяло отдадена него“:
"Грижа постоянно с него. Аз съм му като сянка. Живея заради него. (Шизофрения)

8

Д. Игнатова, Г. Ончев. Страданието от първо лице: качествено изследване …

„Аз работя заради него, иначе съм на 73 г. Но
няма кой да осигурява пари. За него давам
всички средства. За цигари, за лекарства – те
от касата не поемат много, трябва да се
доплаща, за неговите дози. Нямам свободно
време, по цял ден съм с него. Обичайно вечер се
влошава – идва и казва: "Кажи ù да не ми говори", чува си гласове, параноиден е. Не е бил агресивен скоро, но в миналото съм изпитвала
ужас. Сега е много подозрителен. Целият ми
живот мина покрай него. Понякога ми се иска
ей така да изляза, да не съм между 4 стени, но
няма как...“ (Шизофрения)
„На мен животът ми е свързан изцяло с него.“
(Шизофрения)
„Някой път си мисля, че ще е по-леко този човек да го няма. Това е безизходица. Много е
натоварващо, не може да се опише какво е да
ти е вкъщи. За нас е по-добре да е в депресия
(БАР, хронифициране на мания)
„Нямах мира цял живот. Съобразявам си всички планове с нея, нищо че сме вече разведени.
Все едно сме били женени. Няма кой друг да се
грижи за нея. Някой ден като умра, тази тежест ще остане на сина ми. (Шизофрения)
„Това е трагедия. Това е ежедневен тормоз.
Не бих се оженила за него навремето, ако знаех, че има тази болест. (БАР)
„Детенцето ù ще стане на 2 г., но аз поех
грижата за него изцяло. Напуснах си работата, за да мога да се грижа за двете – всичко е
на мен. (Шизоафективно разстройство).
Една от грижите на близките често е и наблюдението за прием на лекарства, като при
всички диагностични групи наблюдението е заради страх от влошаване при прекратяване на
приема. При пациенти с шизофрения има и някои допълнителни проблеми, напр. необходимост от лъжа за вида на медикамента:
„От години му казваме, че му се дава Анафранил. Той категорично отказва да му се прави
Модитен депо и става агресивен. Не знам как
започна това, как се излъга, но само така е съгласен. Затова всеки път, преди всяка инжекция
залепвам лепенка Анафранил отгоре върху ампулата Модитен, само и само да не види надписа… иначе става много лошо.“ (Шизофрения).
Приготвянето на лекарствата понякога крие
рискове, напр. при проследяването имаше
следния инцидент:
Възрастна майка на пациент с шизофрения, която винаги приготвя лекарствата за приемане –

на една купчинка неговите (антипсихотици) на
друга купчинка нейните (антихипертензивни и
противодиабетни), една вечер по грешка изпива
неговите лекарства (500 mg Клозапин и 6 mg
Халоперидол). Станала е много сънлива. Пациентът веднага се е обадил на бърза помощ и тя
е постъпила в токсикология, за щастие без последици. (Шизофрения).
Общ и за двете групи заболявания е страхът
от агресия и автоагресия, като при шизофрения
и мания достига до „ужас“ и страх за живота на
близкия:
„Страх? Не страх, a ужас съм изпитвала!“
(Шизофрения)
„Изгоних го от вкъщи, когато счупи носа на
майка си. Казах си, че не можем да живеем в
страх дали няма да ни убие.“ (Шизофрения)
„Онази вечер тръгна към мен с нож… Като
заспа, оставих вратата полуотворена, за да
гледам. Сложих стола отпред, за да има някаква пречка, ако влезе, и не легнах на леглото, а отстрани на едно канапе, хем да виждам, хем да не съм на най-близкото място. Не
съм мигнала цяла нощ.“ (Шизофрения)
„При едно предишно влошаване ми се обади по
телефона и ми каза, че е убил майка си. Обадих
се директно в полицията. Оказа се, че е излъгал, но беше напълно възможно да е истина.“
(Шизоафективно разстройство)
„Крих се под ключ няколко седмици, защото
той беше много агресивен. Накрая се обадих в
полицията и го настаниха на задължително
лечение.“ (БАР).
“Безпокоя се в момент на криза да не пие повече от някое лекарство и да се самоубие.“
(Депресия).
Проблем с разходи споделят близките и от
двете диагностични групи, като и при шизофрения, и при БАР, и при депресия в единични случаи достигат до 20 000 лв. за епизода на влошаване. При шизофрения близките описват извънредни разходи предимно за възстановяване на
разрушено имущество, при БАР – за заеми, залози, кредити, прекомерно харчене, а при депресия – за алтернативни методи на лечение.
Близките споменават и за разходи, плащани на
ръка при провеждане на болнично лечение.
„Тя беше в епизод преди 6 месеца. Беше ужас –
изгони ме, започна да изхвърля неща от вкъщи, трябваше да викам полиция и беше на задължително лечение. Оказа се, че е теглила
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кредити…. С кредитите и всичко, което е изхвърлила от къщата, оценявам щетите на
15-20 000 лв.“ (БАР)
„Като беше в мания, си похарчи всички спестени
пари (7000 лв.) в рамките на месец.“ (БАР)
„В последния ù пристъп миналата година изхвърли цялата покъщнина от вкъщи. Хрумнало
ù да дава апартамента под наем и изхвърли
всичко през прозореца – уреди, мебели, техника – към 5-6000 лева излезе да възстановим
всичко. През епизода в 2014 г. пък изтегли кредит за 10 000 евро и не можеше да го плаща,
така че ние го изплатихме целия.“ (БАР)
„В епизод блъсна чисто нова кола, порше. Тотална щета.“ (остро полиморфно психотично
разстройство)
„Заради тази депресия сме я водили на какво
ли не – транскраниална магнитна стимулация, барокамера, плазмафереза, какво ли не
опитва. Дали сме над 20 000 лв. през последната година.“ (Депресия)
„Сигурно сме поне 3000 лв. за целия му престой
в ДПБ – на лекари, на сестри, на санитари да
не го бият.“ (БАР)
„Може да се каже, че за всички години боледуване дотук може би са отишли към 50 000 лв.
(БАР).
Обичайните разходи са проблем основно за
близките на пациенти с шизофрения:
„Аз съм пенсионер, взимам 280 лв. пенсия, той
взема ТЕЛК около 150 лв. и с това се оправяме
двамата.“ (Шизофрения)
„Давам цялата си пенсия за него“ (Шизофрения)
"Иска много пари за цигари – поне по 300-400 лв.
на месец отиват за това. Всички разноски поемам аз – за облекло, за храна. Той с неговата
пенсия си взима кафета и цигари, но тя стига за
половината месец някъде.“ (Шизофрения).
Значителен дял от близките споделят и че
нямат допълнителни разходи, като особено при
случаи на пациенти с хронична шизофрения:
„Той няма никакви изисквания.“
„Не ни струва нищо, само това, че живее при
нас, но ние и без него даваме тези пари“.
Стигматизацията на психичната болест притеснява близките и на шизофренно болни, и на
афективно болни:
„Хората смятат, че това е по-тежко и от
заразно заболяване. Много хора крият. Тема
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табу е за много хора.“ (Шизоафективно
разстройство)
„Криехме от всички, „само да не се стигне до
психиатър“ си мислехме.“ (Депресия)
„Не ме е срам и не го крия, на него му личи, че е
болен. Най-притеснено ми е да не ми зададе
някакъв налуден въпрос сред хора. Или може
чужд човек да пита. Притеснява ме как ще го
възприемат хората и да не го обидят.“ (Шизофрения)
„Дори вкъщи близките се отдръпват. Оставаш сам. Много сериозен проблем е и медиите
как представят болестта.“ (Шизоафективно
разстройство)
„Преди ме беше срам много. Беше ми неудобно.
Криех го години наред. Сега вече не.“ (Шизофрения)
„Никой друг извън семейството не знае, защото ще погледнат на него с друг поглед.“
(Шизофрения).
Обект на стигматизация са не само самите
пациенти, но и техните близки, които са обвинявани в това, че не се грижат достатъчно за
пациентите или че са ги изоставили:
„Срам ме е от хората вече, в блока всички са
вдигнали ръце от нея. Тя тормози съседите –
решава, че я следят и влизат вкъщи, обажда
им се, обажда се в полицията… Съседите ни
обвиняват обаче, че не се грижим за нея, а не е
така – като стане нещо всеки път аз или синът ми зарязваме работата и отиваме да
оправяме нещата. Ние сме разведени, но цял
живот все с нея се занимавам, а и търпя обвинения…. Не се живее така.“ (Шизофрения)
“Не поддържаме връзка от години. Сега и лекари, и други хора като чуят как той има две дъщери и е имал жена и питат как може никой да
не се грижи за него. Мен ме бяха ме излъгали за
състоянието му – той е имал епизоди и преди
да се оженим, но не са ми казали. Разведох се с
него след второто му влошаване. Беше много
агресивен. Счупи ръката на едната ни дъщеря.
Аз реших, че не искам такъв живот за децата си
и си тръгнах.“ (Хронична шизофрения).
Извън стигматизиращите обществени нагласи, налице е и изявена дискриминация при част
от психично болните:
„Уволниха го в деня, в който предостави болничния лист. Преди никога не сме мислили за
ТЕЛК – той си работеше и взимаше добри па-
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ри. Миналия път, като беше в болница, си пусна отпуск точно заради това – да не разбере
никой. Сега – в същия ден, сутринта отиде на
работа и вечерта са го извикали и му казали
да не идва повече. Никой не го иска с тази диагноза...“ (Шизофрения)
„След последния епизод я „накараха“ да напусне.“ (БАР).
Някои от пациентите споделят, че са изключително добре приети на работното си място:
„Тя няма никакви проблеми – справя се добре,
работодателите ù знаят за състоянието и
никога не са направили проблем, даже я стимулират периодично да си взима отпуска и да
се проследява“. (БАР).
Едно от притесненията на близките е и наследствеността:
„Притеснявам се дали няма да се предаде по
наследство на единствения ми внук.“ (Шизофрения)
„Аз (баща ù) имам БАР – притеснявам се да не
го е наследила от мен.“ (БАР).
Независимо от тежестта на грижите, които
се полагат, една голяма част от близките не
описват голямо и непосилно бреме, а чувство
на изпълнен дълг, удовлетвореност и/или приемане на съдбата:
„Не го приемам като тежест. Приемам го
като задължение – всеки трябва да се грижи
за децата си.“ (Шизофрения)
„Каквото е дал Бог.“ (Шизоафективно)
„На всеки каквото му се е паднало да се случи.
Живот.“ (Шизофения).
2. ИНТЕРВЮ С ПАЦИЕНТИТЕ
От интервюто с пациентите за най-голямата
тежест на боледуването им отново “изплуват”
сходни теми, като сред водещите проблеми са
самите симптоми на психичната болест, стигматизиращата обществена нагласа, необходимостта от постоянен прием на лекарства, вината и
усещането, че са в тежест на близките си, притесненията за бъдещето и непредвидимостта на
заболяването.
Симптоми
„Пречи ми най-много това, че болестта ме кара
да не мисля реално, да изкривявам действителността. Много е мъчително това да не знаеш
хората, с които си, дали са истински, а не са
подменени“ (Шизофрения)

„Пречат ми тези халюцинации, които ми отнемат толкова от времето и енергията, че
не ми остава възможност да мисля за нищо
друго. Започвам да правя нещо, чувам глас,
който ми казва да спра, после друг, който казва да правя точно обратното, и аз не мога да
свърша нищо. Почвам нещо и го оставям и не
мога да се съсредоточа.“ (Шизофрения)
„Най-много ме притесняват гласовете. С тях
е нетърпимо. И в началото ги имаше, но после
вече станаха непоносими. Притеснявам се да
не се върнат отново.“ (Шизоафективно разстройство)
„Най-много ми тежи това, че не мога да работя, че не съм като другите, не мога да се радвам, нямам сили, затварям се в себе си и имам
лоши мисли. Не се справям с болестта си.“ (БАР).
Стигма
„Притеснявам се да съм сред хора. Все пак не е
много нормално да чуваш гласове – хората,
които не са като вас (лекари), не са свикнали и
им е странно. А и някак си мисля, че те знаят.
Виждат го, че съм болен.“ (Шизофрения)
„Не искам да се разгласява това. Много е
срамно за мен.“ (Шизоафективно)
(Какво е най-неприятно в боледуването ви?) –
„Мнението на хората за психично болните.“
„Най-много ми тежи, че хората, които не са
влизали в психиатрия, си мислят, че тия тук
сме луди. Аз като изляза и съм добре, работя,
аз изкарвам парите вкъщи – програмист съм.
Как да им обясня сега – луд ли съм или не съм?
Нямам с кого да споделя. Хората се отдръпват. Само семейството ми знае.“ (Шизоафективно)
„Как може хората отстрани да не са го видели
и да не са ме вкарали в болница? Резултат: напуснах работа – накараха ме да напусна.“ (Остро полиморфно психотично разстройство)
„Много ме е срам. Дали ще съм като нормалните хора пак?“ (БАР).
Понякога стигматизация, или неразбиране, е
налице и от самите близки:
„Майка ми понякога не ме разбира – пита ме
какво ме тревожи и като ù кажа че мисля за
еди какво си, тя казва – трябва да те водя в
болница. Не знае кога ставам зле и кога ме
притесняват най-обикновени неща, като
всички хора.” (Шизоафективно).

БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2019, 4(2)

Лекарства
„Ядосват ме, че ме карат да ги пия лекарствата, а аз се чувствам добре.” (Шизофрения)
(С какво заболяването ви тежи най-много?) –
„С постоянното взимане на лекарства.“ (БАР)
„Има духовен аспект на боледуването и Лепонекс ми го отнема. С него не чувам никакви гласове, но само ям, спя, съществувам на примитивно ниво... С Хлорпротиксен чувам гласове
от време на време, но те сега са добри. Сприятелявам се с тях и така не се губи духовната
цел на заболяването... духовният урок. Този
глас сега е на един човек и е като духовна част
от мен, духовен наставник. Някак си съединява
в мен това, което иначе усещам като разцепено. Мога да функционирам и да живея много попълноценно. Като пия Лепонекс, това усещане
за цялост изчезва. Няма и гласове, но ми действа на волята. Предпочитам да приема това
неудобство, което имам, стига да не ме прави
агресивен. Само така имам усещане за цялост.
Цената, която плащам с Лепонекс, не ми е изгодна.“ (Шизофрения).
Вина към близките
„Имам чувството, че съм в тежест на брат
ми, майка ми, баща ми.“ (БАР)
„Виновна съм пред близките ми, че трябва да
се грижат за мен. Трябва да умра, за да не им
преча.“ (Депресия)
„Мъжът ми ме обвинява, че не сме имали деца. Аз бях забременяла след сватбата, но направих аборт, защото аз вече знаех, че съм
болна и ми казаха, че има 15% риск заболяването да се предаде на детето. И аз избрах да
направя аборт. Не знам дали трябваше да го
направя.“ (Шизоафективно / Шизофрения)
„Чувствам се виновна, че цял живот съм болна и
трябва да се грижат за мен“. (Шизоафективно)
„Понякога си мисля, че близките искат да ми
направят нещо лошо и да се отърват от
мен.“ (Шизофрения).
От опасенията за бъдещето, най-често пациентите и от двете диагностични групи споделяха:
„Дали ще се оправя, дали ще съм като преди.“
Неадекватност на институциите
„Ходя на амбулаторен психиатър, но той не
ме познава, вижда ме за точно 10 мин и ми
изписва един протокол.“ (Шизофрения)
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„Джипи ползвам, да. Само за направления.“
(Депресия)
„Нямам близки. Майка ми и баща ми починаха.
Оправям се сам, колкото мога. Взимам ТЕЛК и
социална интеграция, към 120 лв. е това, но е
крайно недостатъчно. Както мога оцелявам.
Зимата има социално подпомагане – за отопление. Има и социален патронаж, за храна, но
той е само за два месеца. И това е помощта
от държавата. Всичко е на минимума... И затова идвам тук. Бях и в друга болница, но тук
ми харесва. Хубаво е. Има храна, телевизия. Ще
дойда пак, защо не.“ (Резидуална шизофрения)
„При мен всичко става много бързо. Аз знам –
ако изкарам две безсънни нощи, се влошавам и
трябва да вляза в болница. Но в рамките на
тия два дни не мога да бъда хоспитализиран
планово – първо, докато отида до джипи, после до амбулаторен психиатър, там пък понякога казват, че не съм спешен…. А аз след като
два-три дни не спя, се влошавам изведнъж и
после вече не помня, губят ми се нещата – и
винаги
ме
приемат
по
спешност.“
(Шизоафективно разстройство)
„Линейките отказват да го вземат без полиция. Полицията казва, че нищо не е направил и
не могат да го задържат. А аз не мога да го
заведа сама в болница. Принудих се последния
път да кажа, че ме е заплашил с газов пистолет, за да го вземат“ (БАР).
3. ИНТЕРВЮ ПРИ ПРОСЛЕДЯВАНЕ
При проследяването на пациентите и близките най-вече прави впечатление значителното
подобрение при болшинството от пациентите и
близките, като при някои случаи подобрението
е драстично:
Близък: „Сега е все едно нищо не е било, направо се чудя как е било възможно. Следя я само за
лекарствата – преди така се влоши, като ги
спря.“ (Шизоафективно)
Пациент: „Направо се чудя как е можело хората толкова време да не ме видят, че съм в
това състояние и да ме вкарат в болница насила“ (БАР).
Пациент с нелекувана преди началото на изследването шизофрения, в много тежко състояние, при проследяването е добре, работи, дори
тя се грижи за брат си, който е алкохолик.
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Въпреки че по-голямата част от пациентите
показваха подобрение, няколко случая имаха
крайно негативен резултат при проследяването:
 Жена на 27 г. с тежка, терапевтично резистентна шизофрения, с множество предходни
суицидни опити, със суициден опит преди самата хоспитализацията, се е самоубила три месеца
преди проследяването със скачане отвисоко, по
Коледа (вероятна причина: по психотични мотиви с виновностови налудности).
 Жена на 55 г. с късна парафрения, със сестра с шизофрения в късна възраст, завършила
живота си със суицид чрез скачане пред влак на
55 г., с налудна паразитоза и първорангова симптоматика – 3 месеца след хоспитализацията
завърши живота си със суицид чрез самозапалзване (вероятна причина: по психотични мотиви
за отстраняване и неразпространяване на заразата, като екарисаж).
 Мъж на 45 г. с анамнеза за БАР с начало в
юношеството, последвано от период на зависимост от хероин с тежки последици (руптура на
феморална артерия след пункционен абсцес,
хепатит С, чернодробна цироза) е с повтарящи
се и зачестяващи манийни епизоди, които обострят соматичното състояние поради несъдействие и повишена действена активност, с отказ от
специалисти на специфична терапия за хепатит
С поради индуциране на психотичен маниен
епизод в рамките на лечение с Рибаривир и Гамаинтерферон. Постъпването му беше в рамките на съдебнопсихиатрична експертиза, след
манийно влошаване, със съдействие на полиция. Починал 3 месеца преди проследяването –
след стабилизиране на психичното състояние и
последваща декомпенсация на соматичното.
 Пациентка с хронична, терапевтично резистентна шизофрения е направила неуспешен
суициден опит след изписването.
 Пациентка с хронична, терапевтично резистентна шизофрения, с несъдействие към приема
на лекарства, с налудности за въздействие от извънземни сили през чипове, разположени в корените на зъбите ù, при проследяването беше
извадила всичките зъби на долната челюст.
 Мъж на 25 г. с шизофрения, три епизода до
момента, с много добро повлияване, кратки хоспитализации. Извън епизодите работи и се справя
добре като сортировач на стока в хранителен магазин – беше уволнен в същия ден, в който е
представил болничния лист след изписването.

ОБСЪЖДАНЕ
Статията представя резултатите от първото
цялостно качествено изследване на бремето на
грижите за пациенти с шизофрения и афективни
разстройства и дава значително по-пълна представа за тежестта и последиците на тежките
психични заболявания за семействата на засегнатите. Разгледано е бремето при психиатрично
влошаване и необходимост от хоспитализация и
при проследяване една година по-късно.
Резултатите представят различните аспекти
на бремето при боледуването от тежка психична
болест, като демонстрират цялото му многообразие – от много висока тежест с необходимост
от постоянни грижи до състояния, които са несъществено различни от нормата. Въпреки някои
разлики в съдържанието, основните категории
проблеми, които възникват при близките, са относително сходни и за двете групи психични заболявания: притеснения за бъдещето, страх от
агресия и автоагресия, наследственост, стигма от
психичната болест, непредвидимост на протичането и неадекватност на институциите, необходимост от постоянни грижи, допълнителни разходи, което потвърждава, че шизофрения и
афективни разстройства имат сходно по структура бреме (12, 15). Една голяма част от близките в
проучването намират и положителен аспект в
полагането на грижи, което се потвърждава от
редица проучвания, в едно от които 93% от близките на пациенти с психотични разстройства са
посочили чувство за изпълнен дълг и удовлетвореност от полагането на грижи (9), а в друго: 60%
от близките на шизофренно болен са съгласни с
твърдението, че полагането на грижи е важно за
тях (12). Въпреки това в екстремни случаи бремето на боледуването е изключително тежко, а
хроничният ход на заболяванията и често липсата на каквато и да е подкрепа при повече от една
трета от близките водят до изчерпване (9, 14).
Пациентите също описват сходни проблеми,
като освен самите симптоми на психичната болест, страдат от стигматизацията, неразбиране,
непредвидимостта и постоянния прием на лекарства, често се възприемат като виновни пред
близките си. Проследяването дава данни за значително подобрение при голяма част от пациентите, но и случаи с много тежък, включително
фатален изход. Има литературни данни, че голям
процент от случаите на суицид при психично
болни се реализира до три месеца след хоспита-
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лизация (17). Идентифицирането на рискови пациенти и проследяването им след болнично лечение би следвало да бъде сред приоритетите на
психичноздравното обслужване.
Налице са диаметрално противоположни характеристики на бремето дори в рамките не едно и също заболяване, а връзката между бремето на боледуване при пациентите и техните
близки ясно демонстрира необходимостта от
индивидуален подход и оценка на бремето на
боледуването и предоставянето на грижи както
за пациентите, така и за техните близки (8, 15).
Необходимостта от подкрепа за близките на
тежко психично болни пациенти е сред приоритетите на развитите страни и специализирани
въпросници за оценка на бремето на неформалните грижи се включват рутинно при оценката на
ефективността на здравните програми (19).
Качественото изследване повдига и някои
етични въпроси:
 Каква е цената на човешкия живот, след
като на пациент с психично заболяване се отказва достъп до високоспециализирано соматично лечение заради наличието на психична
болест?
 Каква е цената на лекарската тайна, след
като диагнозата се изписва на болничен лист,
който отива при работодател, веднага уволняващ пациента заради поставената диагноза?
Какви биха могли да бъдат негативните последици при злоупотреба с „регистър на психично
болните“?
 Какво е качеството на обучение (или етичността) на стоматолог, съгласил се да извади
всички зъби на жена с очевидно психично заболяване?
 Какво е качеството на извънболничното
лечение, след като голяма част от пациентите
посещават общопрактикуващ лекар „само за
направление“, имат един амбулаторен психиатър „само за направления“ и втори, частен психиатър, при когото се проследяват?
 Какво е качеството на психичноздравните
грижи и проследяването след хоспитализация
на рискови пациенти?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Психичните заболявания шизофрения и
афективни разстройсва са тежки, инвалидизиращи заболявания с флуктуации в симптоматика-

та, тежестта на инвалидизацията и бремето на
грижите. Същността и тежестта на полагането на
грижи за хора с тежка психична болест най-често
остават подценени, като неоценени са както негативните, така и позитивните аспекти на боледуването. В литературата са налице данни, че
фокусирани към семейството интервенции водят
до намаляване на бремето за близките, като в
същото време са свързани и с по-добри здравни
резултати за пациентите (16). Затова се препоръчва включване на оценката на семейното бреме в рутинното изследване на резултатите от
здравни програми/интервенции (7).
Книгопис
1. Игнатова Д, Ончев Г. Бреме на неформалните грижи
за пациенти с психични заболявания преди и след
стационарно лечение. Българско списание за психиатрия. 2018; 3(2):208-217.
2. Игнатова Д, Ончев Г. Разходи и ефективност при лечение на шизофрения и афективни разстройства – описание на методиката на изследването. Българско списание за психиатрия. 2018; 3(2):107-118.
3. МС. Национална стратегия за дългосрочни грижи. София: Министерство на труда и социалната политика;
2014.
4. Ончев Г. Принуда в психиатрията. Емпирични данни и
добра практика. София: Контекст; 2010.
5. Толев Т. Бреме за психиатричната медицинска сестра
– самооценъчна методика. Българско списание за
психиатрия. 2017; 2(3):221-232.
6. Brown C, Lloyd K. Qualitative methods in psychiatric
research. Adv Psychiatr Treat. 2001; 7(5):350-356.
7. Falloon IR, Pederson J. Family management in the prevention of morbidity of schizophrenia: the adjustment of
the family unit. Br J Psychiatry. 1985; 147(2):156-163.
8. Flyckt L, Fatouros-Bergman H. Burden of Informal Care
Giving to Patients with Schizophrenia – It’s Magnitude
and Determinants. Eur Psychiatry. 2015; 30:270.
9. Flyckt L, Löthman A, Jörgensen L, et al. Burden of informal care giving to patients with psychoses: a descriptive
and methodological study. Int J Soc Psychiatry. 2013;
59(2):137-146.
10. Ganev K, Onchev G, Ivanov P. A 16-year follow-up study
of schizophrenia and related disorders in Sofia, Bulgaria.
Acta Psychiatr Scand. 1998; 98(3):200-207.
11. Ganev K, Onchev G, Ivanov P. RAPyD: Sofia, Bulgaria. In:
Hopper K, Harrison G, Janca A, Sartorius N, eds. Recovery
from Schizophrenia : An International Perspective. Oxford: Oxford University Press; 2007:227-239.
12. Gupta S, Isherwood G, Jones K, Van Impe K. Assessing
health status in informal schizophrenia caregivers compared with health status in non-caregivers and caregivers
of other conditions. BMC Psychiatry. 2015; 15(1):162.
13. Hoenig J, Hamilton MW. The Schizophrenic Patient in the
Community and His Effect On the Household. Int J Soc
Psychiatry. 1966; 12(3):165-176.

14

Д. Игнатова, Г. Ончев. Страданието от първо лице: качествено изследване …

14. Ignatova D, Kamusheva M, Petrova G, Onchev G. Burden
of informal care for individuals with schizophrenia and
affective disorders prior to hospital admission. Eur J Psychiatry. December 2018.
15. von Kardorff E, Soltaninejad A, Kamali M, еt al. Family caregiver burden in mental illnesses: The case of affective
disorders and schizophrenia – a qualitative exploratory
study. Nord J Psychiatry. 2016; 70(4):248-254.
16. Lauber C, Eichenberger A, Luginbühl P, еt al. Determinants of burden in caregivers of patients with exacerbating schizophrenia. Eur Psychiatry. 2003;18(6):285-289.
17. Olfson M, Wall M, Wang S, et al. Short-term Suicide Risk
After Psychiatric Hospital Discharge. JAMA Psychiatry.
2016; 73(11):1119.
18. Razafsha M, Behforuzi H, Azari H, et al. Qualitative
Versus Quantitative Methods in Psychiatric Research. In:

Methods in Molecular Biology (Clifton, N.J.). 2012;
829:49-62.
19. Reinhard SC, Gubman GD, Horwitz AV, Minsky S. Burden
assessment scale for families of the seriously mentally ill.
Eval Program Plann. 1994; 17(3):261-269.
20. Sampson H, Johannessen IA. Turning on the tap: the benefits of using “real-life” vignettes in qualitative research
interviews. Qual Res. January 2019:146879411881661.
21. Toye F. “Not everything that can be counted counts and
not everything that counts can be counted” (attributed
to Albert Einstein). Br J pain. 2015; 9(1):7.



Адрес за контакт:
Десислава Игнатова
e-mail: d.a.ignatova@gmail.com

15

БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2019, 4(2)

ПСИХОПАТОЛОГИЯ В СЪВРЕМИЕТО И СЛЕД НЕГО
Георги Ончев
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София
Резюме. Ускорената културна промяна води до колективни когнитивни изкривявания и манталитетни промени в „нормалната” psyche, които я проблематизират като референт за психопатологията. Съвремeнният информационен пейзаж на постистина, виртуалните идентичности и постмодерната култура с присъщите ù флуидност, деконструиране, релативизъм, толерантност, всепозволеност, секуларност, отчуждение и подмяна на фактите с мнения допринасят за когнитивна несигурност и дори за трудно разграничаване на онтологичната реалност. Влиянието на тези промени върху психопатологията и психиатричното обслужване включва патоморфоза на клиничните
картини, изчезване на някои от класическите им форми, размиване на диагностичните граници,
мимикрия на психопатология, нисък толеранс към тревожност, нови идентитетни нарушения, нови прояви на тревожност, психоза и зависимо поведение, както и спад на стигмата и ръст на хипердиагнозата. Прогнозира се обликът на феноменологията в бъдеще, както и перспективите
пред обслужването и пред интегритета на психиатричната професия.
Ключови думи: психопатология, постмодерност, култура, колективни когнитивни изкривявания, идентичност, патоморфоза, психоза, мимикрия, хипердиагноза

PSYCHOPATHOLOGY IN CONTEMPORARY TIMES AND AFTERWARDS
Georgi Onchev
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Sofia
Abstract. The accelerated culture transition causes collective cognitive distortions and mentality alterations with “normal” psyche, thus problematizing its position as a referent for psychopathology. The contemporary mass post-truth landscape, virtual identities, and post-modern culture with its key topics
such as fluidity, deconstruction, relativism, tolerance, over-permissiveness, secularity, alienation, and
substitution of facts with opinions – all contribute to the cognitive insecurity, and even to difficult discrimination of ontological reality. The impact of these changes on psychopathology and mental health
care include pathomorphosis of clinical pictures, extinction of some of the classical forms, blurring of the
diagnostic boundaries, mimicry of psychopathology, low tolerance to anxiety, new identity disturbances,
new manifestations of anxiety, psychosis and addictive behavior, as well as stigma dropping and overdiagnosis growth. The pattern of phenomenology in the future, along with the perspectives in mental
health care and in the integrity of the psychiatric profession, are prognosticated.
Key words: psychopathology, post-modernity, culture, collective cognitive distortions, identity, pathomorphosis, psychosis, mimicry, overdiagnosis

Ускоряването на историческото време води
до културни и манталитетни промени в развития свят с темпо без паралел от миналото. Мисия на културата от възникването ù в преисторическите времена е да бъде социална ДНК (7)
и да не допуска резки промени в неписаните
правила – обратното би означава разпад на социалната тъкан и заплаха за биологичното оцеляване на вида ни. Културното ускорение няма
как да не се отрази и на психопатологията, макар това отражение да е твърде различно от
популярните въобразени психопатологични
трансформации като ръст на психози, предизвикани от вещества, или на депресии. Промяната е по-дълбока и засяга мерната единица за
психичното. Ако опростено може да се каже, че

психопатологията е отклонение от една условна
норма, то промяната засяга най-вече тази норма, или референтните стойности, спрямо които
мерим, и едва вторично – отклонението от нея.

СЪВРЕМЕНEН КОГНИТИВЕН КОНТЕКСТ
В своето влиятелно есе „За глупостта” („On
Bullshit”) американският философ H. Frankfurt
описва неспособността за разпознаване на истината като основна културна характеристика на
съвремието, водеща до измамност и подмяна със
сурогати на истината (17). Този фалш е по-опасен
от преднамерената лъжа, защото тя разпознава
истината, но я прикрива или изкривява (в този
смисъл говорещият истина и лъжецът имат сход-
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но отношение към истината – разпознават я), докато глупостта е негодна да я разпознава и я замества с полуистини или привидни истини, които
са по-вредни от лъжата, защото са по-прикрити.
Естествена последица от това е нехайство към истината и немара към фактите и думите, които ги
означават („деструктивно безсмислие” по Витгенщайн) (8). Този философски шедьовър от последните десетилетия описва същността на съвременния познавателен контекст – подмяната.
Постистината добавя нови щрихи към пейзажа
с апела към чувствата и забулване на фактите. Масовата осведоменост с хибриди по същество е
тъждествена с масово невежество. Евфемизмите
на политическата коректност пък подменят автентичните названия за нещата и създават усещане
за халтавост на словото и за относителност в отразяването на реалността чрез него (8). Всяко говорене е контекстуално, но при липса на респект
към самото слово и при масовото му използване,
особено в социалните мрежи, когнитивното изкривяване става масово. Подмяната засяга не само
факти, но и идеи, ценности, вкусове и нагласи. Неумението за ориентация в морето от информация
предизвиква объркване, агностицизъм, липса на
онтологичен компас и недобро отграничаване на
фикция от реалност (като при психоза). Една от
масовите последици е замяната на факти с мнения – особено при либерална толерантност към
разнообразието от мнения. Последните добиват
собствен онтологичен статус, като при магичното
мислене.
Последиците на скептицизма спрямо самата
възможност за разпознаване на истината („и
тези, и онези еднакво лъжат”) са дефицит на
експертност, неверие в науката и заместването
ù с парапознания и нови форми на магии. Нахлуването на много, но не автентични комуникации пък води до промени в идентичностите (12)
и поява на виртуални личности, при които дезориентацията за истината е още по-дълбока поради буквалната подмяна на онтологичния им свят.

ПОСТМОДЕРНИ КОЛЕКТИВНИ КОГНИТИВНИ
ИЗКРИВЯВАНИЯ

Постмодерната култура дава своя допълнителен принос към когнитивното объркване.
Постмодерността не е самостоятелно културно
измерение, а по-скоро продължение на екзистенцалното рамо на модерността от класическата културна дихотомия традиционно-модерно
(7, 13). Засега няма основания за обособяването
му в трета културна ос, защото притежава основните характеристики на модерното (с превес

на индивидуалните над колективните ценности), но с нови („постиндустриални”) глобални
теми като: дискурс, флуидност на граници и
идентичности, деконструиране и реконструиране на реалността, липса на онтологична безусловност на фактите, полифоничност. Толерантността, онтологичната несигурност, „меките
умения” и виртуалната „рехавост” на идентичностите засилват тенденцията към крайна релативизация, която от своя страна допълнително
засилва когнитивната безпомощност. Други характеристики на постмодерното са толериране
на странности, спад на насилието и актуализиране на екзистенциални, еко и джендър сюжети. С нарастване на богатството в човечеството
се променят и ценностите. Проучване на Световната банка (26) показва, че ръстът на брутния
вътрешен продукт е свързан с преход от ценностите на оцеляване към ценностите на себеизразяване, както и с преход от традиционния
религиозен към рационалния секуларен полюс.
Светската ориентация е свързана с отчуждение,
загуба на ипостас, вътрешна пустота и морална
всепозволеност (при липса на надчовешки Закон).
Колективните когнитивни изкривявания
действат като своеобразни колективни дисфункционални „схеми” (25). В тяхното съществуване
няма нищо необичайно – всяка култура и всяко
време имат своите когнитивни изкривявания.
Ние никога не отразяваме реалността напълно
„обективно” и един от начините за дефиниране
на културата е като творческо когнитивно изкривяване за целите на оцеляването. Онтологично ние нямаме твърд жалон (подобeн на платинения метър в Париж) или мяра за „обективност”, спрямо която да калибрираме своето
възприятие за света. Жалоните ги задава културата. Нейното творчество съдържа митове, приказки, ритуали и разкази за надделяване и за
връзка с предците и с отвъдното, с които прави
онтологичното битие по-поносимо (7, 9, 11, 15).
Съвременните постмодерни когнитивни изкривявания обаче губят своята адаптивност и стават
все по-дисфункционални спрямо връзката между индивида и света около него. Някои от тези
„схеми” могат да се формулират като „Няма
твърди истини – всичко е относително” (и оттам,
непознаваемо, неразграничимо, включително
лъжа и истина и добро и зло) или като „Аз съм
себе си, нормите са предразсъдъци и не ме засягат” (и оттам, падане на табута, толерантност
към крайности, култ към удоволствия, липса на
потребност от трансцендентното).
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ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ НОРМАЛНАТА PSYCHE
Тези колективни „схеми” водят до загуба на
бдителност, инстинкти и интуитивност, хедонистична всепозволеност (до степен на инцест),
споделени идентичности и дори идеаторни съдържания като т. нар. mem’ове (12) и до когнитивна несигурност. Несравнимото в човешката
история благоденствие е свързано с липса на
принуда за работа за насъщния и вероятно с
това, че гените, отговорни за оцеляването хилядолетия наред, и поради това – селектирани,
стават вече излишни. Когато полезната в миналото прекалена предпазливост например стане
излишна в хода на културното развитие, гените
за нея могат да кодират поведения, които в нова среда са патологични (като параноя) (1).
Когнитивното размиване на границите и
подмяната на факти с мнения (особено в социалните мрежи) създава един почти налудоподобен прочит на реалността. Непрекъснатото
консумиране, постоянното нарцистично сравняване с другите и крайният хедонизъм пък водят
до нетолериране на неудобства и отрицателни
емоции. В резултат на ниския толеранс към всякаква тревожност или дискомфорт се търси помощ по нищожни поводи – и така се засилва и
възпроизвежда тенденцията за хипердиагноза в
психиатрията и за лекуване на хора без автентична психопатология (6). А бягството от отрицателни емоции (или прибързаното им седиране)
лишава индивида от възможност за търсене на
смисъла им и от полезни преживявания като
например чувството на срам.
Манталитетните промени могат да се дължат
и на физически агенти като анатомичните и физиологични промени от нарастване на продължителността на живота, липсата на физически
труд, модерната медицина и промените в храната (например устойчиво намаляване на размера
на зъбите), нови вируси и алергени, глобално
затопляне, радиация, биотехнологии, изкуствен
интелект, нанотехнологии, генна терапия. Израелският визионер Harari предвижда дори, че до
100 години Homo sapiens ще се промени биотехнологично (19). Исторически, когнитивната
промяна днес е най-значимата след прехода от
лов и събирачество към уседналост и земеделие
преди около 12 000 години и, подобно на нея, е
съпътствана и от физиологични промени. От една страна, тогава, по време на земеделската революция настъпва масова замяна на касава с глутен и казеин в храната (с последващ ръст на диабет). От друга, в резултат на прехода към уседналост хората живеят в много по-големи групи и
при много по-сложни правила, съобразени с ко-

лективната ритуалност и социалната когниция.
Неумението за справяне с колективното живеене, с обогатяването на езика и със социалните
конвенции е тригер за ръста на шизофрения оттогава (14). Така че промените преди 12 000 години и днес са вероятно най-радикалните промени за вида ни след когнитивната революция от
преисторическото време.
Други характеристики на постмодерната „нормалност” са крайната светска ориентация със загуба на континюитет с миналото, нарцистично
консумиране с пристрастяване към оборот на вещи, поява на нови зависимости (не само към вещества) и възникването на виртуални колективни
идентичности. Последните са своеобразно завръщане от автономния Аз на модерната ера към колективния на преисторическата орда. В тези нови
идентичности отграничаването на индивидуален
Аз от не-Аз е несигурно (като при първорангови
симптоми или при дисоциация) и е възможна
подмяна и манипулиране на самоличности, които
от своя страна подхранват когнитивната амбивалентност с псевдоинтелектуалния рефрен „всичко
е относително”.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПСИХОПАТОЛОГИЯТА
Психопатологията не е сбор от застинали
клинични картини и винаги се е променяла във
времето. Разбираемо, промяната в околната
среда се отразява и на болестите, например със
спада на органичните синдроми, дължащи се на
инфекциозни причинители (2). Промяната в
когнитивния пейзаж, културния фон и в леченията пък води до радикални промени в отграничаването, феноменологията и хода на психичните разстройства. Едно находчиво проучване на
Jablensky et al. (1993), което с PSE и диагностичния алгоритъм CATEGO установява добра вътрешна консистентност и отграниченост на синдромите при 53 пациенти с dementia praecox и
134 пациенти с манио-депресивно полудяване
от Мюнхенската психиатрична клиника от 1908
г., както и 80.2% конкордантност със съвременните им еквиваленти шизофрения и маниодепресивна психоза от МКБ-9, ясно показва, че
независимо от промяната в диагностичните
етикети, степента на диагностично съгласие с
предшествениците ни е много висока. С други
думи, промяната в честотата или картината на
болестите не може просто да се припише на
промяна в номенклатурата и диагностичните
критерии, а е същностна и по-дълбока.
Налице е загуба на класическия цикличен ход
на манио-депресивната болест и замяната му с
хронификация, недобра демаркация на епизо-
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дите във времето, резидуални симптоми, невротични и дистимни оси и наслагване на соматизация и тревожност. С основание може да се обсъжда ролята на лечението за тази промяна,
особено за депресивния вектор на разстройството. Известно е, че плацебо отговорът на антидепресантите е около 50%, а пълна ремисия след
лечение с тях достигат между 22 и 40% от пациентите по данни на клинични изпитвания (21), и
едва 11-30% по данни от натуралистични проучвания (22). У нас Мандова (2013) установи пълна
ремисия след 6-месечно адекватно лечение на
депресивен епизод при рекурентно депресивно
разстройство едва у 12% от лекуваните и персистиращи подпрагови симптоми при 65.7% от тях.
Неслучайно още преди повече от половин век,
скоро след въвеждането на антидепресантите,
Шипковенски в своята „Ятрогения” (1965/2016)
пише за „патоморфоза на циклофренията”.
Патоморфозата се простира и върху други патологии. Има ръст на личностовата патология и
на разстройствата, свързани с употреба на вещества, и особено на психозите, предизвикани
от вещества, чиито механизми и нозологична
принадлежност остават неразбрани. Техният
ръст е реципрочен на спада на по-типичните шизофренни картини, особено на хебефренната и
кататонната, които стават все по-редки, особено
в развитите страни. Изглежда, допускането за
историческата траектория на шизофрения след
появата ù около 10 000 г. пр.н.е. (14), с хилядолетна ниска болестност докъм 18. в., с последващ ръст и устойчиво плато и с тенденция за
спад през последните десетилетия (3), има своите основания. Налице е ръст на нарцистичната
патология и на тревожността, при това с нови
прояви като т.нар. hikikimori в Япония (7). Те са за
съвремието ни това, което бе за края на 19. в. fin
de siecle моделът на боледуване от класическа
невроза. Идентитетната и екзистенциалната несигурност дават основание да се очакват нови
форми на идентитетни нарушения, а хипердиагнозата и халтавостта на диагностичните прагове
водят до допълнително размиване на границите
между норма и патология и особено между психоза и непсихоза. Понякога дори се среща психотично функциониране при липса на психоза у
някои алиенирани млади хора без психична болест. Наличието на странности без болест създава своеобразна мимикрия на психопатология –
причудливи поведения, имитиращи феноменологично симптоми, без да са такива.
В бъдеще може да се очаква: засилване на
тази мимикрия, ръст на зависимите поведения,
нарцистичната патология, дисоциативните (осо-
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бено идентитетните) феномени и на хипердиагнозата, изчезване на някои от класическите
клинични картини, снижаване на прага за тревожни и телесни усети, тривиализиране на психопатологията („кой днес няма депресия?!”),
размиване на диагностичните граници, и оттук –
засилване на релативизацията спрямо психиатричното боледуване и съответстваща когнитивна несигурност и у клиницистите.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПСИХИАТРИЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Три основни линии на проблематизиране стоят пред психиатричното обслужване в бъдеще:
доминиране на фармацевтичната индустрия, либертарианският модел на т.нар. постпсихиатрия и
използването на психиатрията за социален контрол. И трите поставят рискове пред интегритета на
професията ни (5). Макар и различни, те водят до
сходен резултат – крайно размиване на границите
между норма и патология и краен гностичен релативизъм, водещ до това или да се лекуват всички хора (индустрията), или да не се лекува никой
(постпсихиатричната антиутопия), или да се лекува неудобният (социалният контрол).
Изчезването на „типичните” клинични картини, размитият когнитивен пейзаж и новите форми на екзистенциално отчуждение налагат поизразен фокус върху идеосинкразията, социалните роли, интимния свят и събевъзприемането
– които се вписват по-адекватно в разказа на
персонализираната формулировка, отколкото в
номотетичната диагностична категория. С нарастването на толерантността към различието намалява и ще продължи да намалява стигмата и да
нараства достъпността до психиатрична помощ.
В контекста на това несъмнено положително
развитие съществува риск от занемаряване на
тежката патология за сметка на хипердиагноза и
свръхлечение на съмнителната, леката и подпраговата. С толерантността към странности и намаляването на стигмата се появява риск от обратна
стигма спрямо традиционната „нормалност”
(напр. спрямо бял, мъж, хетеросексуален и месояден). Описаните странности на „нормалната”
psyche (все по-често ще звучи рефренът: каквото
и да значи това) от задъханото постмодерно културно темпо могат да бъдат квалифицирани като
симптоми или да бъдат отречени като референти
за евентуална психопатология. Това създава рискове от две крайности: психиатризация на културната промяна или гностичен нихилизъм
спрямо психопатологията, т.е. една нова антипсихиатрия (т.нар. постпсихиатрия).
Ирония при обслужването е, че в развитите
страни, където то е много по-добре развито (16,
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23), но които са най-засегнати от описаните културни промени, депресията и тревожността са
много по-чести (24), а ходът на шизофренията е
по-неблагоприятен (20), отколкото в развиващите се. Друга ирония е, че когнитивната подмяна,
изкривяване и объркване са най-изразени отново тъкмо в развитите страни, където съществува
обсебеност от успеваемостта и когнитивните
постижения, когницията е фокус на много проучвания и анализи, а в изследователската работа
върху деменциите се инвестират милиарди. Изглежда, прогресът си има цена и едно от нейните
лица е глупостта („bullshit” по Frankfrut).
Футуристичните сценарии на невронауките
предвиждат биомаркери за някои психични
разстройства и дори персонализирана терапия
за шизофрения към 2030 г. При хипотетичен евристичен, качествен скок на невронауките (за
какъвто към момента липсват изгледи) ще станем свидетели на нова дихотомия: тесен кръг
ендофенотипни картини със сигурни биомаркери, чието обслужване ще се инструментализира
и ще се приближи до неврологията, и много поширок кръг на всички останали психични разстройства, които на практика ще са неотграничими от хомеостатични отговори на стреса и на
ускорената културна промяна. Професията ни
ще оцелее, но за да е адекватна на културния
преход, ще добие нов, надмедицински интегритет. Във време на екзистенциална пустош психиатърът има хуманитарна мисия да помага, без
да ятрогенизира, а във време на когнитивна несигурност – интелектуален дълг да предоставя
когнитивна корекция.
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СПЕЦИФИЧНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НА ПСИХОТРОПНИТЕ МЕДИКАМЕНТИ С АНТИКОАГУЛАНТИ
И АНТИАРИТМИЦИ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА
Кристина Седмакова
ЦПЗ „Проф. Никола Шипковенски” – София
Резюме. Сред психиатричните и кардиологичните заболявания се нареждат такива с изключително висока заболяемост и болестност, като често се наблюдава коморбидност между заболяванията от тези групи. По тази причина психотропните и сърдечно-съдовите медикаменти се използват
широко в клиничната практика, като все по-често се налага съвместното им приложение. Това
създава необходимост от познаване на лекарствените взаимодействия между тези медикаменти
за предотвратяване възникването на клинично значими, включително животозастрашаващи,
странични ефекти, както и с оглед избягване взаимното намаляване на ефективността на медикаментите. От сърдечно-съдовите медикаменти, антикоагулантите и антиаритмиците изискват особено внимание поради честите и опасни взаимодействия, в които влизат. Лекарствените взаимодействия между психотропните медикаменти, антикоагулантите и антиаритмиците се осъществяват по различни механизми, като най-застъпеният е посредством цитохром P монооксигеназната
ензимна система. Поради разнообразието и честотата на взаимодействията е необходимо изострено клинично внимание при едновременното им приложение.
Ключови думи: лекарствени взаимодействия, психотропни медикаменти, антикоагуланти, антиаритмици

SPECIFIC INTERACTIONS OF PSYCHOTROPICS
AND ANTICOAGULANTS AND ANTIARRHYTHMICS IN CLINICAL PRACTICE
Kristina Sedmakova
CPH „Prof. N. Shipkovenski“ – Sofia
Abstract. Some psychiatric and cardiac diseases have extremely high incidence and morbidity, and
comorbidities between diseases in these groups are often observed. For this reason, psychotropic and
cardiovascular medications are widely used in clinical practice, and their co-administration is often required. This necessitates knowledge of drug interactions between these groups of medications in order
to prevent the occurrence of clinically significant, including life-threatening, side effects, as well as to
avoid the mutual reduction of the efficacy of the medicaments. Among the cardiovascular medications,
anticoagulants and antiarrhythmic drugs deserve particular attention because of the frequent and dangerous drug interactions, in which they participate. Drug interactions between psychotropic drugs, anticoagulants and antiarrhythmic drugs are carried out by various mechanisms, the most common of which
proceeds via the cytochrome P monooxygenase enzyme system. Because of the variety and frequency
of interactions, acute clinical attention is needed when they are co-administered.
Key words: drug interactions, psychotropic medications, anticoagulants, antiarrythmic medications

ВЪВЕДEНИЕ
В психиатричната практика често се срещат
пациенти със сърдечно-съдова коморбидност,
което води до необходимост от комедикация
между психотропни и сърдечно-съдови медикаменти. Важно място в клиничната практика

заемат лекарствените взаимодействия на психотропните медикаменти с антикоагуланти и
антиаритмици поради риска от чести и потенциално животозастрашаващи ефекти. Освен от
поява и засилване на страничните ефекти съществува и риск от намаляване ефективността
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на терапевтична схема при въвеждането на
нов медикамент поради възникване на лекарствени взаимодействия. Те биват два основни
вида – фармакокинетични и фармакодинамични. Фармакокинетичните се осъществяват на
ниво резорбция, разпределение, метаболизъм
и/или екскреция, като са свързани с промяна в
плазмените концентрации на медикаментите.
Фармакодинамичните представляват възникване на рецепторен или функционален антагонизъм или синергия между два медикамента,
без промяна в плазмените им концентрации.
Голяма част от антикоагулантите, антиаритмиците, както и повечето психотропни медикаменти са субстрати, индуктори или инхибитори
на ензимната система цитохром Р450, което е
предпоставка за множество фармакокинетични
лекарствени взаимодействия. Макар и сравнително по-рядко се наблюдават и фармакодинамични лекарствени взаимодействия. Настоящата статия има за цел да разгледа по-често
срещаните и клинично значими лекарствени
взаимодействия между някои от по-разпространените в клиничната практика представители на споменатите групи медикаменти.

АНТИКОАГУЛАНТИ
Антикоагулантите се използват широко за
превенция и лечение на тромбози и тромбоемболии най-вече във венозната част на циркулацията, където фибринът е основна съставка на
тромбите, за разлика от тромбите в артериалната част на кръвообращението, в чийто състав
преобладават тромбоцитите.
Антикоагулантите се разделят на индиректни тромбинови инхибитори (нефракциониран
heparin, нискомолекулни хепаринови деривати
– enoxaparin, nardoparin, parnaparin и хепариноиди или синтетични хепарини – fondaparinux),
директни тромбинови инхибитори (парентерални – lepiridin, bivalirudin, argotraban и перорални
– dabigatran), кумаринови деривати (warfarin,
acenocoumarol) и директни инхибитори на коагулационен фактор Ха (rivaroxaban, apixaban,
edoxaban) (1). На фиг. 1 са представени коагулационната каскада и мястото на действие на различните антикоагуланти.
Лекарствените взаимодействия между антикоагуланти и психотропни медикаменти се осъществяват по различни механизми в зависимост
от фармакокинетиката и фармакодинамиката им.

Фиг. 1. Коагулационна каскада (адаптирана по Paulus et al., 2016 (62)

От антикоагулантите медикаментът, при
който се наблюдават най-много клинично значими лекарствени взаимодействия с психотропни медикаменти, е кумариновият дериват warfarin. Warfarin e особено податлив на лекарствени взаимодействия по няколко причини –
тесния си терапевтичен индекс, високия процент на свързване с плазмените белтъци, екстензивния си чернодробен метаболизъм. Той

може да влезе във фармакокинетични взаимодействия по различни механизми – чрез намаляване на резорбцията, чрез промени в свързването с плазмените протеини, както и чрез
промяна в плазмените нива посредством индукция или инхибиция на метаболизиращите го
чернодробни ензими. Но според Sayal et al.,
2000 (47), въпреки високия процент на свързване на warfarin с плазмените белтъци (над 97%),
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съществуват малко клинични доказателства за
значими лекарствени взаимодействия с медикамента по този механизъм. Фармакодинамичните взаимодействия се считат за клинично
пренебрежими (47). Съобразно казаното, найчестият и клинично най-значимият механизъм
за лекарствени взаимодействия с warfarin, изглежда, е чрез чернодробната метаболитна ензимна система цитохром Р450. Именно тези
взаимодействия ще бъдат разгледани по-подробно в настоящата статия.
Цитохром P450 (CYP) монооксигеназната
система, която е и основен път на метаболизиране на повечето психотропни медикаменти, е
съставена от голям брой хем-съдържащи изоензими, различаващи се по аминокиселинната си
последователност. Ензимите от тази система са
разположени по ендоплазмения ретикулум на
множество тъкани, основно в чернодробната, но
също така и в чревния епител, мозъчната тъкан, и
др. Описани са над 74 генни семейства, които се
означават с число, следвано от главна буква за
подсемейството и второ число за специфичния
изоензим (1).
Warfarin се състои от два енантиомера, които
се метаболизират от ензимната система цитохром
P450. (S)-енантиомерът на warfarin, който е фармакологично по-активен, се метаболизира от цитохром Р4502C9 (CYP 2C9) изоензим. (R)енантиомерът има няколко пътя на метаболизиране – основният е през CYP 1A2 изоензим, второстепенните са през CYP2 C19 и CYP 3A4 изоензими. На теория всеки медикамент, който е субстрат, инхибитор или индуктор на CYP 2C9 (и в помалка степен ензимите, участващи в метаболизма
на (R)-енантиомера) може да влезе в лекарствени
взаимодействия с warfarin и съотвeтно да засили
или намали неговия фармакологичен ефект.
Warfarin и антидепресанти. Широко използвана група антидепресанти, особено при пациенти с история за сърдечни заболявания, е групата на селективните инхибитори на обратния
захват на серотонина (SSRI). Много от представителите на тази група са субстрати и/или инхибитори на изоензимите на цитохром Р450, които метаболизират warfarin. От тях се установява,
че fluoxetine и fluvoxamine (инхибитори на CYP
2C9) са с по-висок потенциал за лекарствени
взаимодействия с warfarin в сравнение с citalopram (субстрат на CYP3A и CYP2C19) и sertraline
(субстрат на CYP3A и CYP2C9) (19). Тези данни се
потвърждават от описани клинични случаи (15,
34, 59, 60), както и от изследвания in vitro (25,
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49). В изследване на Bannister et al. се установява леко, но клинично значимо кървене при 5 от
27 изследвани лица на котерапия с paroxetine и
warfarin, показващо умерен риск от лекарствени
взаимодействия между двата медикамента (6).
Nefazodone е субстрат и инхибитор на CYP
3A4 изоензим, който е второстепенният път за
метаболизиране за по-слабо активния енантиомер на warfarin (R-енантиомер). Съществува теоретичен потенциал за поне слаби взаимодействия, но рандомизирано двойносляпо проучване на Salazar et al. показва липса на клинично
значими взаимодействия между nefazodone и
warfarin (47).
При trazodone (субстрат на CYP 3A4), venlafaxine (субстрат на CYP 2D6), mirtazapine (субстрат
на CYP 1A2 и CYP 3A4) и reboxetine (субстрат на
CYP 3A4) няма данни за значими взаимодействия с warfarin. Moclobemide е инхибитор на CYP
1A2 и CYP 2C19 и съответно съществува теоретичен риск за взаимодействие с warfarin, но отново липсват документирани случаи (47).
Трицикличните антидепресанти рядко се
използват при пациенти със сърдечно-съдови
заболявания поради антимускариновия и хинидиноподобния им ефект. При плъхове е установено дозозависимо удължаване на протробиновото време при комедикация между warfarin и
amitriptyline или nortriptyline, корелиращо с
удължен плазмен полуживот на warfarin (35), но
тези резултати не се потвърждават при изследвания с хора (44).
Warfarin и антипсихотици. Chlorpromazine и
olanzapine са субстрати на CYP 1A2, quetiapine и
haloperidol са субстрати на CYP 3A4, clozapine е
субстрат на CYP 1A2, CYP 3A4, CYP 2C9, CYP 2C19
(41). Тези метаболитни пътища предполагат потенциални взаимодействия, основно с R-warfarin,
но те остават само на теоретично ниво. Sayal et al.,
2000 (47), не откриват документирани случаи на
лекарствени взаимодействия между warfarin и
антипсихотици. Същите автори обръщат внимание на факта, че липсата на документирани случаи на взаимодействия не е равносилна на липсата на взаимодействие, което предполага внимание при едновременното приложение на тези
медикаменти.
Warfarin и анксиолитици. Diazepam е субстрат
на CYP 2C19 и CYP 3A4, което предполага възможно взаимодействие с R-warfarin, но подобно не се
установява при проведено изследване (42).
Warfarin и тимостабилизатори. Carbamazepine е индуктор на CYP 3A4 и CYP 1A2 (37) и при
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едновременното му приложение с warfarin води до редукция на плазмените нива на последния и съответно понижен антикоагулантен
ефект. Сarbamazepine е и субстрат на CYP 3A4,
което теоретично би довело до увеличаването
на плазмените нива на warfarin чрез конкурентна инхибиция, но литературните данни сочат, че
в клиничната практика това е по-малко значимият ефект (28, 45). Особено опасно е спирането на ензимен индуктор при комедикация с
warfarin. Това води до рязко покачване на
плазмените нива на антикоагуланта и ако дозата му не бъде намалена, възниква сериозен
риск от хеморагии.
Валпроатите имат инхибиторен ефект
върху CYР 2C, както и способност да изместват
лиганди от мястото им на свързване с плазмените белтъци (14, 43), което води до увеличение
на плазмените нива на warfarin и увеличен риск
от кървене.
Sayal et al., 2000 (47), не намират литературни данни за взаимодействия между литий и
warfarin, което се обяснява с липсата на взаимодействия на литий с ензимната система на
цитохромите.
От групата на антикоагулантите се спряхме
по-подробно върху взаимодействията на warfarin поради по-високия му потенциал за такива.
Ще обърнем внимание и на други често използвани антикоагуланти.
За heparin и дериватите му, спадащи към
групата на индиректните тромбинови инхибитори, липсват публикувани данни за взаимодействия с психотропни медикаменти (58).
Антикоагулантите от групите на пероралните
директни тромбинови инхибитори (dabigatran) и
директните инхибитори на фактор Ха (rivaroxaban, apixaban, edoxaban) навлизат все повече в
клиничната практика поради по-стабилния им
терапевтичен ефект, както и по-малкия им потенциал за лекарствени взаимодействия в сравнение с кумариновите деривати (warfarin).
Всички тези антикогуланти са субстрати на транспортния P-гликопротеин, а някои от тях се метаболизират частично и от CYP3A4.
P-гликопротеин (P-gp) e представител на ABC
(ATP bindiug casette) трансмембранни транспортни протеини, чиято функция е извеждането на
ендогенни токсини и ксенобиотици, включително медикаменти, от клетките. Експресират се
върху мембраните на множество клетки, вклю-
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чително върху чревния епител (основно в
йеюнум и колон), клетките на черния дроб,
бъбреците, панкреаса, мозъчните капиляри.
Dabigatran, директен тромбинов инхибитор,
не се метаболизира от системата на цитохром
Р450. Поради това, както и поради ниската му
бионаличност, лекарствените взаимодействия с
dabigatran се осъществяват основно на мястото
му на резорбция в гастроинтестиналния тракт и
са пряко зависими от активността на P-gp. Интерес представляват в случая carbamazepine и психоактивната хранителна добавка жълт кантарион, които са индуктори на P-gp и съответно могат
да понижат бионаличността на dabigatran (57).
Rivaroxaban и apixaban, директните инхибитори на фактор Ха, са субстрати както на P-gp,
така и на CYP 3A4. Приема се, че взаимодействията между тези медикаменти и индуктори на
P-gp и CYP 3A4 са клинично по-значими, отколкото взаимодействията с инхибитори на P-gp и
CYP 3A4. Carbamazepine и жълтият кантарион се
явяват индуктори едновременно на CYP 3A4 и
на P-gp и следователно могат да понижат плазмените нива на rivaroxaban и apixaban, което
може да доведе до увеличен риск от тромбози.
На този етап липсват достатъчно проучвания по
въпроса (21, 57).
Трябва да се има предвид, че поради все
още ограничения опит от използването на антикоагулантите от групите на пероралните директни тромбинови инхибитори и директните инхибитори на фактор Ха липсват достатъчно данни относно значението и честотата на техните
лекарствени взаимодействия, което предполага
повишено внимание при използването им в
комбинация с психотропни медикаменти (21).
При разглеждането на групите антикогуланти
основно наблегнахме върху фармакокинетичните им лекарствени взаимодействия с психотропните медикаменти поради значително поголямата им честота. От фармакодинамичните
взаимодействия ще споменем увеличения риск
от кървене при комедикация между антидепресанти от групата на SSRI и антикоагуланти. Механизмът е адитивен, тъй като SSRI възпрепятстват
активацията и агрегацията на тромбоцитите чрез
инхибиция на обратния захват на серотонина в
тромбоцитите (11, 61). На фиг. 2 е илюстрирана
аналогичната инхибиция на обратния захват на
серотонина в неврон и в тромбоцит.
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Фиг. 2. Инхибиция на обратния захват на серотонина
(адаптирана по Jedlitschky et al., 2012 (63)

АНТИАРИТМИЦИ
Антиаритмиците са разнородна група медикаменти, различаващи се по механизъм на действие, които се използват при ритъмно-проводни
нарушения на сърцето като предсърдно мъждене, предсърдно трептене, риентри аритмии, камерна тахикардия, камерно трептене и др.
Антиаритмиците се разделят на няколко
групи според механизма им на действие. Първата група е тази на мембраностабилизиращите
антиаритмици (клас I), която от своя страна се
разделя на три подкласа: клас Ia (хинидиноподобни – ajmaline, quinide, pisopyramide, procainamide), клас Ib (лидокаиноподобни – lidocain,
mexiletine, pneytoin) и клас Ic (flecainide, propafenone, tocainide). Втората група е групата на
бета-блокерите (клас II), които биват селективни
1-блокери (acebutolol, atenolol, metoprolol) и
неселектвни -блокери (esmolol, oxprenolol, pindolol, propranolol). Третата група антиаритмици
са амиодароноподобните антиаритмици (клас
III) с представители amiodarone, bretylium, sotalol. Четвъртата група са калциеви антагонисти
(клас IV) с представители diltiazem, verapamil.
Последната група (клас V) е разнородна, като
включва адреномиметици (isoprenaline, ephedrine), антихолинергици (atropine), сърдечни гликозиди (digoxin), нуклеозиди (adenosine) (1, 54).
Взаимодействията между психотропни медикаменти и антиаритмици са едни от клинично
най-значимите поради тесния терапевтичен индекс на антиаритмиците и потенциално животозастрашаващите им странични ефекти (58).
Ще отбележим някои от по-често използваните антиаритмици и техните взаимодействия с
психотропните медикаменти.
Quinidine е клас IA антиаритмик, използван
при пресърдно мъждене, предсърдно трептене,

пароксизмална надкамерна тахикардия, риентри
аритмии и камерна тахикардия. Метаболизира се
основно през CYP 3A4. Следователно инхибитори
на CYP 3A4 като fluoxetine, paroxetine и nefazodone
могат да увеличат плазмената концентрация на
quinidine, включително до токсични нива (13). Освен това quinidine e мощен инхибитор на CYP 2D6,
което от своя страна може да доведе до покачване на плазмените концентрации на субстратите на
CYP 2D6 като fluvoxamine, paroxetine, venlafaxine
and haloperidol. Quinidine също така е и мощен
инхибитор на P-gl и като такъв теоретично би могъл да влияе върху плазмената концентрация на
субстрати на P-gl като paroxetine и venlafaxine, но
клиничното значение на това взаимодействие все
още се проучва (56, 57).
Mexiletine е клас IB антиаритмик, с тесен терапевтичен индекс, използван при камерни
аритмии. Mexiletine е субстрат на CYP 2D6 и частично на CYP 1A2. In vitro изследвания показват
взаимодействия между mexiletine и paroxetine,
fluoxetine, thioridazine (инхибитори на CYP 2D6),
както и между mexiletine и desipramine (субстрат
на CYP 2D6) (24), но тези данни все още не са
потвърдени in vivo. Kusumoto et al., 2001 (30), в
проучване, включващо шестима души, установяват, че едновременното приложение на
mexiletine и fluvoxamine, CYP 1A2 и CYP 2D6 инхибитор, значително повишава плазмените концентрации на mexiletine. Самият mexiletine не е
индуктор или инхибитор на чернодробните ензими (58).
Flecainide е клас IC антиаритмик, който се
използва при предсърдно мъждене, предсърдно трептене, пароксизмална надкамерна тахикардия и камерни аритмии, включително камерна тахикардия. Метаболизира се през CYP
2D6 и CYP 1A2. Инхибитори на CYP 2D6 като
paroxetine, fluoxetine, sertraline и citalopram при
комедикация с flecainide могат да увеличат
плазмeната му концентрация (20). Няма данни
за клинично значима индукция или инхибиция
на чернодробните ензими от flecainide (58).
Propafenone също e клас IC антиаритмик, който се метаболизира основно от CYP 2D6, с минимално допълнение от CYP 1A2 и CYP 3A4. Както
при flecainide, инхибитори на CYP 2D6, които сред
психотропните медикаменти са основно селективните инхибитори на обратния захват на серотонина (SSRI), могат да доведат до увеличени нива
на propafenone (50). Самият propafenone се явява
инхибитор на CYP 1A2 и CYP 2D6. Katz, 1991 (27),
описва случай на токсично увеличени нива на de-
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sipramine след добавяне на propafenone към терапията, вероятно дължащи се на инхибиция на
CYP 2D6 от propafenone.
Бета-блокерите се категоризират като клас II
антиаритмици. Метаболизмът на медикаментите, които спадат към този клас, е вариабилен,
като ние ще обърнем внимание на представителите, които влизат в клинично значими взаимодействия чрез ензимните системи на CYP и P-gp.
Propranolol е неселективен бета-блокер.
Сред индикациите му са предсърдно мъждене,
предсърдно трептене и пароксизмална надкамерна тахикардия. Взаимодействията на propranolol с психотропни медикаменти са от особено
значение поради приложението му в психиатричната практика при акатизия, предизвикана
от антипсихотици (9). Propranolol се метаболизира основно от CYP 2D6 и в по-малката степен
от CYP 1A2 и CYP 2C19. Fluvoxaminе, мощен инхибитор на CYP 1A2 и CYP 2C19 и по-слаб инхибитор на CYP 2D6, увеличава плазмените нива
на propranolol, тъй като засяга всичките му пътища на метаболизиране (53). Освен това propranolol е мощен инхибитор на CYP 2D6 и умерен инхибитор на CYP 1A2 (51). Той значително
повишава плазмените концентрации на медикаменти от групата на фенотизините, към която
спадат thioridazine, chlorpromazine и promethazine чрез инхибиция на CYP 2D6 (38). Обратното
също е възможно – инхибиция на метаболизма
на propranolol от chlorpromazine, тъй като
chlorpromazine също инхибира CYP 2D6 (48, 55).
При комбинация между тези медикаменти взаимно увличените нива на propranolol и на фенотиазините увеличават риска от удължаване на
QT-интервала, сърдечни аритмии и хипотензия.
Metoprolol е кардиоселективен β1-блокер,
който има приложение при предсърдно мъждене и предсърдно трептене. Метаболизира се
основно чрез CYP 2D6. Hemeryck et al., 2000 (26),
в проучване, включващо осем здрави участници, отчитат сигнификантно увеличение в активността на metoprolol при едновременното му
приложение с paroxetine, мощен инхибитор на
CYP 2D6. Посоченото взаимодействие може да
доведе до сериозна бета-блокада и брадикардия. Описан е случай на тежка брадикардия и
при добавяне на bupropion, също инхибитор на
CYP 2D6, към терапия с metoprolol (40). Съществуват in vitro изследвания, сочещи взаимодействия на metoprolol с fluoxetine и fluvoxamine (7),
но липсват достатъчно данни, потвърждаващи
клиничната значимост на подобни взаимодействия in vivo. В кохортно проучване, проведено

25

от Kurdyak et al., 2012 (29), не се установява увеличен риск от брадикардия при добавяне на
paroxetine или fluoxetine към терапия с metoprolol, като една от хипотезите за този резултат е
генетичен полиморфизъм по отношение нa активността на CYP 2D6. Не е известно metoprolol
да инхибира или индуцира CYP P450 ензимите,
нито има познати взаимодействия на етап резорбция или екскреция (58).
Amiodarone е клас III антиаритмик, използван при различни надкамерни и камерни аритмии, включително камерно мъждене и безпулсова камерна тахикардия. Метаболизира се
през CYP 2C8 и CYP 3A4 и следователно трябва
да се внимава за повишаване на нивата му при
комедикация с инхибитори на CYP 3A4 като
представителите на SSRI. Amiodarone също така
инхибира CYP 1A2, 2C9, 2D6 и 3A4. Въпреки множеството потенциални лекарствени взаимодействия, конкретните литературни данни относно взаимодействията на amiodarone с психотропици са сравнително оскъдни (4). Тrazodone
е противопоказан за комедикация с amiodarone
поради описани случаи на полиморфна камерна
тахикардия (torsade de pointes) вследствие адитивно удължаване на QT-интервала при съвместното им приложение (3, 39).
Калциевите антагонисти се категоризират
като клас IV антиаритмици. По-голямата част от
тях се метаболизират чрез CYP 3A4.
Diltiazem е бензодиазепинов калциев антагонист, използван при пароксизмална надкамерна тахикардия, предсърдно мъждене, предсърдно трептене. Метаболизира се основно
чрез CYP 3A4 и в по-малка степен чрез CYP 2D6 и
CYP 2E1. Инхибитори на CYP 3A4 като fluvoxaminе могат да увеличат плазмените му нива.
Diltiazem също така е инхибитор на CYP 3A4 и
като такъв теоретично може да удължи полуживота на субстрати на този ензим като трициклични антидепресанти, SSRI, бензодиазепини,
някои антипсихотици (haloperidol, quetiapine,
aripiprazole и др.) (5). Ahonen et al., 1996 (2), изследват взаимодействието на midazolam с diltiazem в двойносляпо проучване, включващо тридесет пациенти при поставяне на коронарен
байпас. Те установяват, че полуживотът на midazolam се удължава с 43% при комбинацията му с
diltiazem. Lamberg et al., 1998 (31), в рандомизирано проучване, включващо девет здрави доброволци, установяват, че diltiazem увеличава
плазмената концентрация на buspirone чрез инхибиция на CYP 3A4. Toва взаимодействие предполага засилване на страничните ефекти на bu-

26
propion, което подлежи на допълнително проучване. Фармакодинамично има описани случаи на
взаимодействия на diltiazem с литий, дължащи се
вероятно на функционален синергизъм на ниво
калциев трансмембранен транспорт (8, 52).
Verapamil e фенилалкиламинов калциев антагонист, който се използва при предсърдно
мъждене, предсърдно трептене, пароксизмална
надкамерна тахикардия, риентри аритмии. Метаболизира се от CYP 3A4, 3A5, 2C8, 1A2 и 2E1.
Инхибитори на CYP 3A4 като fluvoxaminе могат
да увеличат плазмените му нива, докато при
едновременното му приложение с индуктори
на CYP 3A4 като carbamazepine се намалява
плазмената концентрация. Също така verapamil
инхибира CYP 3A4, а това от своя страна може
да увеличи плазмената концентрация на carbamazepine, който също е метаболит на този ензим. Посоченoтo взаимодействие е клинично
значимо и може да доведе до невротоксични
нива на carbamazepine (36). Инхибицията на CYP
3A4 от verapamil също така може да потенцира
ефекта на субстратите на този ензим. Подобно
на diltiazem, но в по-малка степен, verapamil
увеличава плазмената концентрация на buspirone чрез CYP 3A4-инхибиция, което може да
потенцира ефекта му и да засили страничните
му ефекти (31). При verapamil също са описани
случаи на взаимодействия с литиев карбонат,
водещи до литиева токсичност (18).
Digoxin е клас V антиаритмик с тесен терапевтичен индекс, използван при предсърдно мъждене, предсърдно трептене и пароксизмална надкамерна тахикардия. Метаболизмът на digoxin не
е съвсем изяснен, като се знае, че само малък
процент се метаболизира чрез окисление в черния дроб. Известни са лекарствени взаимодействия с бензодиазепини, но механизмите на взаимодействие не са ясни (10, 23). Концентрацията на
digoxin може да бъде увеличена и при комедикация с fluoxetine, paroxetine, или nefazodone, като
взаимодействието вероятно се дължи на инхибиция на P-gp, чийто субстрат е digoxin (17, 32).
Ще споменем някои по-важни фармакодинамични лекарствени взаимодействия, които се
наблюдават при едновременно приложение на
антиаритмици и психотропни медикаменти.
Медикаментите от първите четири класа антиаритмици (I-IV) поради забавяне на деполяризацията и провеждането на сигнала през миоцитите, снопа на His-Purkinje и/или AV възела,
могат да доведат до AV блок дори при самостоятелното им приложение. При комедикация с
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трициклични антидепресанти този риск се засилва поради адитивно забавяне на деполяризацията и провеждането на сигнала (60).
Aнтиаритмици от клас I и клас III удължават
QT-интервала поради възпрепятстване на ефлукса през изправящите калиеви канали, което
забавя реполяризацията на миоцитите. Голяма
част от психотропните медикаменти имат като
страничен ефект удължаване на QT-интервала,
поради което при съвместното им приложение
с антиаритмици от клас I и клас III може да се
наблюдава функционален синергизъм. Психотропни медикаменти, удължаващи QT-интервала, са някои антидепресанти – imipramine, desipramine, fluoxetine, paroxetine, sertraline, venlafaxine, trazodone, и някои антипсихотици – droperidol, thioridazine, сhlorpromazine, haloperidol,
pimozide, quetiapine, risperidone, sertindole, ziprazidone (11, 32). От своя страна удължаването
на QT-интервала е индикатор за увеличен риск
от възникване на полиморфна камерна тахикардия (torsade de pointes) и внезапна сърдечна
смърт. Установява се, че при thioridazine и при
droperidol рискът е най-висок (11). От друга
страна, при ziprasidone, въпреки че удължава
QT-интервала в по-голяма степен от други антипсихотици, няма данни за увеличена честота
на torsade de pointes или внезапна сърдечна
смърт при приложението му (21). На фиг. 3 е
съпоставен акционният потенциал на миоцитите с електрокардиограма и е демонстрирано
удължаването на QT-интервала и възникването
на torsade de pointes.

Фиг. 3. Удължаване не QT-интервала
(адаптирано по Grilo et al., 2010 (64)
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Друго фармакодинамично лекарствено взаимодействие може да бъде наблюдавано при
комбинирани терапии, включващи бета-блокери и психотропни медикаменти, които проявяват алфа-антагонистично действие като trazodone, thioridazine, chlorpromazine, трициклични
антидепресанти, clozapine, olanzapine, risperidone. При съвместното им приложение има
риск от адитивен хипотензивен ефект (15).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лекарствените взаимодействия на психотропните медикаменти с антиаритмици и антикоагуланти са разнообразни и често срещани.
По-чести са фармакокинетичните лекарствени
взаимодействия, но се срещат и фармакодинамични такива. Ефектите от взаимодействията
варират по тежест от незначителни до животозастрашаващи, което налага особено внимание
при едновременното приложение на медикаменти от тези групи. Най-честите взаимодействия се осъществяват посредством ензимната
система на CYP450. Поради индукция или инхибиция на тези ензими от медикаментите от разгледаните групи е необходимо да се подхожда
предпазливо както при въвеждане на нов медикамент в терапевтична схема, така и при извеждането на медикамент от терапията, тъй като всяка промяна води до изменение на плазмените нива на оставащите в терапията медикаменти. За част от споменатите медикаменти
няма достатъчно литературни данни относно
лекарствените им взаимодействия. От една
страна, това представлява поле за бъдещи научни проучвания, но от друга страна, създава
необходимост от повишено внимание при използването на тези медикаменти в клиничната
практика.
Книгопис
1. Ламбев И, Бояджиева Н и сътр. Фармакология. София,
Арсо. 2010; 604 стр.
2. Ahonen J, Olkkola KT, Salmenperä M, et al. Effect of diltiazem on midazolam and alfentanil disposition in patients
undergoing coronary-artery bypass grafting. Anesthesiology. 1996; 85:1246-1252.
3. Antonelli D, Atar S, Freedberg N, Rosenfeld T. Torsade de
pointes in patients on chronic amiodarone treatment: contributing factors and drug interactions. Isr Med Assoc J.
2005; 7:163-165.
4. Armahizer MJ, Seybert AL, Smithburger PL, Kane-Gill SL.
Drug-drug interactions contributing to QT prolongation in
cardiac intensive care units. J Crit Care. 2013; 28(3):243-249.

27

5. Ayano G. Psychotropic medications metabolized by cytochromes P450 (CYP) 3A4 enzyme and relevant drug interactions: review of articles. Austin J Psychiatry Behav Sci.
2016; 3(2):1054.
6. Bannister SJ, Houser VP, Hulse JD, et al. Evaluation of the
potential for interactions of paroxetine with diazepam,
cimetidine, warfarin, and digoxin. Acta Psychiatr Scand.
1989; 80:102-106.
7. Belpaire F, Winjant P, Temmerman A, et al. The oxidative
metabolism of metoprolol in human liver microsomes: inhibition by the selective serotonin reuptake inhibitors. Eur
J Clin Pharmacol. 1998; 54:261-264.
8. Binder E, Cayabyab L, Ritchie D, Birge SJ. Diltiazeminduced psychosis and a possible diltiazem-lithium interaction. Arch Intern Med. 1991; 151:373-374.
9. Blaisdell BG. Akathisia: a comprehensive review and treatment summary. Pharmacopsychiatry. 1994:27; 139-146.
10. Castillo-Ferrando J, Carrasco Prieto A, De La Torre Brasas
F. Effects of benzodiazepines on digoxin tissue concentrations and plasma protein binding. J Pharm Pharmacol.
1983; 35:462-463.
11. Ceylan ME, Alpsan-Omay MH. Bleeding induced by SSRIs.
Eur Psychiatry. 2005; 20:570-571.
12. Cubeddu L. QT prolongation and fatal arrhythmias: a review of clinical implications and effects of drugs. Am J
Ther. 2003; 10:452-457.
13. Damkier P, Hansen L, Brosen K. Effect of fluvoxamine on
the pharmacokinetics of quinidine. Eur J Clin Pharmacol.
1999; 55:451-456.
14. Davis R, Peters DH, McTavish D. Valproic acid: a reappraisal of its pharmacological properties and clinical efficacy in
epilepsy. Drugs. 1994; 47:332-372.
15. Dent LA, Orrock MW. Warfarin-fluoxetine and diazepamfluoxetine interaction. Pharmacotherapy. 1997; 17:170-172.
16. DeVane C, Markowitz J. Avoiding psychotropic drug interactions in the cardiovascular patient. Bull Menninger Clin.
2000; 64(1):49-59.
17. Dockens R, Greene D, Barbhaiya R. Assessment of pharmacokinetic and pharmacodynamic drug interactions between nefazodone and digoxin in healthy male volunteers.
J Clin Pharmacol. 1996; 36:160-167.
18. Dubovsky S, Franks R, Allen S. Verapamil: a new antimanic
drug with potential interactions with lithium. J Clin Psychiatry. 1985; 46:540-541.
19. Duncan D, Sayal K, McConnell H, Taylor D. Antidepressant
interactions with warfarin. Int Clin Psychopharmacol.
1998; 13:87-94.
20. Ereshefsky L, Reisenman C, Lam Y. Antidepressant drug
interaction and the cytochrome P450 system: the role of
cytochrome P450 2D6. Clin Pharmacokinet. 1995;
29(1):10-18.
21. Fitzgerald JL, Howes LG. Drug interactions of direct-acting
oral anticoagulants. Drug Saf. 2016; 39(9):841-845.
22. Glassman AH, Bigger JT. Antipsychotic drugs: prolonged
QTc interval, torsade de pointes, and sudden death. Am J
Psychiatry. 2001 Nov; 158(11):1774-82.
23. Guven H, Tuncok Y, Guneri S, et al. Age-related digoxin-alprazolam interaction. Clin Pharmacol Ther. 1993; 54:4244.
24. Hara Y, Nakajima M, Miyamoto K, Yokoi T. Inhibitory effects of psychotropic drugs on mexiletine metabolism in

28
human liver microsomes: prediction of in-vivo drug interactions. Xenobiotica. 2005; 35:549-560.
25. Hemeryck A, De Vriendt C, Belpaire FM. Inhibition of
CYP2C9 by selective serotonin reuptake inhibitors: invitro studies with tolbutamide and (S)-warfarin using
human liver microsomes. Eur J Clin Pharmacol. 1999;
54:947-951.
26. Hemeryck A, Lefebvre R, De Vriendt C, Belpaire FM. Paroxetine affects metoprolol pharmacokinetics and pharmacodynamics in healthy volunteers. Clin Pharmacol Ther.
2000; 67:283-29.
27. Katz MR. Raised serum levels of desipramine with the
antiarrhythmic propafenone. J Clin Psychiatry. 1991;
52:432-433.
28. Kendall A, Boivin M. Warfarin-carbamazepine interaction.
Ann Intern Med. 1981; 94:280.
29. Kurdyak PA, Manno M, Gomes T, et al. Antidepressants,
metoprolol and the risk of bradycardia. Ther Adv Psychopharmacol. 2012; 2(2):43-9.
30. Kusumoto M, Ueno K, Oda A, et al. Effect of fluvoxamine
on the pharmacokinetics of mexiletine in healthy Japanese
men. Clin Pharmacol Ther. 2001; 69:104-107.
31. Lamberg T, Kivisto K, Neuvonen P. Effects of verapamil and
diltiazem on the pharmacokinetics and pharmacodynamics
of buspirone. Clin Pharmacol Ther. 1998; 63:640-645.
32. Leibovitz A, Bilchinsky T, Gil I, Habot B. Elevated serum
digoxin level associated with co-administered fluoxetine.
Ann Intern Med. 1998; 158:1152-1153.
33. Levenson JL. Prolonged QT interval after trazodone overdose. Am J Psych. 1999; 156:969-70.
34. Limke KK, Shelton AR, Elliott ES. Fluvoxamine interaction
with warfarin. Ann Pharmacother. 2002; 36:1890-1892.
35. Loomis CW, Racz WJ. Drug interactions of amitriptyline
and nortriptyline in the rat. Res Commun Chem Pathol
Pharmacol. 1980; 30:41-58.
36. MacPhee GJ, McInnes GT, Thompson GG, Brodie MJ. Verapamil potentiates carbamazepine neurotoxicity: a clinically important inhibitory interaction. Lancet. 1986;
1(8483):700-703.
37. Magnusson M, Dahl M-L, Cederberg J, et al. Pharmacodynamics of carbamazepine-mediated induction of CYP3A4,
CYP1A2, and Pgp as assessed by probe substrates midazolam, caffeine, and digoxin. Clin Pharmacol Ther. 2007;
84(1):52-62.
38. Markowitz JS, Wells BG, Carson WH. Interactions between
antipsychotic and antihypertensive drugs. Ann Pharmacother. 1995; 29(6):603-609.
39. Mazur A, Strasberg B, Kusniec J, Sclarovsky S. QT prolongation and polymorphous ventricular tachycardia associated
with trasodone-amiodarone combination. Int J Cardiol.
1995; 10:27-29.
40. McCollum D, Greene J, McGuire D. Severe sinus bradycardia after initiation of bupropion therapy: a probable drug
interaction with metoprolol. Cardiovasc Drugs Ther. 2004;
18:329-330.
41. Meyer J. Drug-drug interactions with antipsychotics. CNS
Spectr. 2007; 12(12 Suppl 21):6-9.
42. Orme M, Breckenridge A, Brooks RV. Interactions of benzodiazepines with warfarin. BMJ. 1972; 3:611.

БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2019, 4(2)

43. Panjehshahin MR, Bowmer CJ, Yates MS. Effect of valproic
acid, its saturated metabolites and some structurally related fatty acids on the binding of warfarin and dansylsarcosine to human albumin. Biochem Pharmacol. 1991;
41:1227-1233.
44. Pond SM, Graham GG, Birkett DJ, Wade DN. Effects of
tricyclic antidepressants on drug metabolism. Clin Pharmacol Ther. 1975; 18:191-199.
45. Ross JR, Beeley L. Interaction between carbamazepine and
warfarin. BMJ. 1980; 1:1415.
46. Salazar DE, Dockens RC, Milbrath RL, et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation of warfarin and nefazodone coadministration in healthy subjects. J Clin
Pharmacol. 1995; 35:730-738.
47. Sayal KS, Duncan-McConnell DA, McConnell HW, Taylor
DM. Psychotropic interactions with warfarin. Acta Psychiatr Scand. 2000; 102:250-255.
48. Shin J-G, Soukhova N, Flockhart D. Effect of antipsychotic
drugs on human liver cytochrome P-450 (CYP) isoforms in
vitro: preferential inhibition of CYP2D6. Drug Metab Dispos. 1999 Sep; 27(9):1078-1084.
49. Schmider J, Greenblatt DJ, Von Moltke LL, Shader R. Inhibition of CYP2C9 by selective serotonin reuptake inhibitors
in vitro: studies of phenytoin p-hydoxylation. Br J Clin
Pharmacol. 1997; 44:495-498.
50. Trujillo T, Nolan P. Antiarrhythmic agents: drug interactions of clinical significance. Drug Saf. 2000; 23:509-532.
51. Turpeinen M, Korhonen LE, Tolonen A, et al. Cytochrome
P450 (CYP) inhibition screening: comparison of three tests.
Eur J Pharm Sci. 2006; 29(2):130-138.
52. Valdiserri EV. A possible interaction between lithium and
diltiazem: case report. J Clin Psychiatry. 1985; 46:540-541.
53. Van Harten J. Overview of the pharmacokinetics of fluvoxamine. Clin Pharmacokinet. 1995; 29(1):1-9.
54. Vaughan Williams EM. A classification of antiarrhythmic
actions reassessed after a decade of new drugs. J Clin
Pharmacol. 1984; 24(4):129-147.
55. Vestal RE, Kornhauser DM, Hollifield JW, Shand DG. Inhibition of propranolol metabolismby chlorpromazine. Clin
Pharmacol Ther, 1979; 25:19-24.
56. Weiss J, Dormann SM, Martin-Facklam M, et al. Inhibition
of P-glycoprotein by newer antidepressants. J Pharmacol
Exp Ther. 2003; 305:197-204.
57. Wessler JD, Grip LT, Mendell J, Giugliano RP. The Pglycoprotein transport system and cardiovascular drugs. J
Am Coll Cardiol. 2013 Jun 25; 61(25):2495-502.
58. Williams S, Wynn G, Cozza K, Sandson NB. Cardiovascular
medications. Psychosomatics. 2007; 48:537-547.
59. Woolfrey S, Gammack NS, Dewar MS, Brown PJ. Fluoxetine-warfarin interaction. BMJ. 1993; 307:241.
60. Yap KB, Low ST. Interaction of fluvoxamine with warfarin
in an elderly woman. Singapore Med J. 1999; 40:480-482.
61. Yekehtaz H, Farokhnia M, Akhondzadeh S. Cardiovascular
considerations in antidepressant therapy: an evidencebased review. J Teh Univ Heart Ctr. 2013; 8(4):169-176.



Адрес за контакт:
Д-р Кристина Седмакова
e-mail: kristinasedmakova@gmail.com

29

БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2019, 4(2)

ВАЖНИ ОБЛАСТИ ПРИ ЕКСПЕРТНОТО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА ЛИЦА,
СУСПЕКТНИ ЗА ДЕМЕНЦИЯ – ЧАСТ I
Георги Кирилов, Владимир Велинов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Резюме. Нарастващото значение на психопатологията на късната възраст и спецификата на правните проблеми мотивират написването на този материал. Представени са диагностичните критерии за деменция и за леко когнитивно нарушение. Направен е коментар на съществените диагностични различия и поведенчески особености между дегенеративните процеси и съдовомозъчната патология. Подчертани са особеностите на диагностиката и различията между клиникопсихологичното изследване и експертното изследване. Очертани са основните правни области, в
които би се наложило да се дават експертни заключения, свързани с предементни или дементни
състояния. В обобщение са синтезирани съществените елементи от текста.
Ключови думи: късна възраст, деменция, леко когнитивно нарушение, психопатология, диагноза, правни
проблеми – отговорност и компетенции

IMPORTANT AREAS IN EXPERT CERTIFICATION OF PERSONS
WITH SUSPECTED DEMENTIA – PART I
Georgi Kirilov, Vladimir Velinov
Sofia University “Sv. Kliment Ohridski“
Abstract. The growing importance of late-stage psychopathology and the specificity of legal issues motivate the writing of this material. The diagnostic criteria for Dementia and Mild Cognitive Impairment are
present. A comment is made on the significant diagnostic differences and behavioral features between
degenerative processes and vascular-cerebral pathology. The specificities of the diagnostics and the differences between the clinical psycho-cognitive study and the expert study are highlighted. The main legal areas in which expert conclusions on mating or dementia conditions would have to be given are outlined. In summary, the essential elements of the text are synthesized.
Key words: late age, dementia, mild cognitive impairment, psychopathology, diagnosis, legal problems – responsibility, capacity, competences

ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад е провокиран от нарастващото значение на психопатологията на късната възраст и специфичните трудности в съдебнопсихиатричната и съдебнопсихологичната
експертна оценка на този контингент.
Проблемът с деменциите е актуален както
по света, така и у нас, предвид увеличаването
на годините на преживяемост на населението,
застаряването и свързаните с това нормални
гериатрични и геронтопсихологични, но и геронтопсихиатрични проблеми. В частния аспект
на СППЕ тази възрастова група и специфичната
патология изискват формулирането и прилагането на ясни клинични, психологични, поведенчески, лабораторни и апаратни данни и резултати, за да бъдат прецизно оценени съдебните

проблеми и да бъдат представени полезни за
правораздаването заключения.
От методологична гледна точка за диагностиката в медицината и психологията основен
принцип е търсенето и намирането на анамнезни и обективни данни за болестни отклонения,
които със своето характерно съчетание и логично развитие позволяват да се изградят диагностични хипотези, които след това да бъдат потвърдени или отхвърлени. В диференциалната
диагноза се обсъждат и отсъстващите болестни
отклонения, което е основание за отхвърляне на
някои допуснати хипотези.
В съдебната експертиза (СЕ), в съдебномедицинската експертиза (СМЕ), и в частност при
съдебнопсихиатричната и психологична експертиза (СППЕ) този процес е идентичен. Но наред
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с това следва да бъде съобразявано и едно
дълбоко различие.
И при диагнозата, и при диференциалната
диагноза, и при съдебната експертиза водещо
изискване е да се анализират наличните доказателства и да се изгради клинико-психологична
диагностична и последваща експертна оценка.
За съдебната експертиза обаче отсъствието на
данни за някакви болестни отклонения, на клинични синдроми или на патологични резултати
от апаратни и други изследвания, на консултации или специфично лечение има същата стойност, каквато стойност има наличието на други,
за да се потвърди или отхвърли повдигнатата
правна теза. Така в експертната диагностика
може да приемем като еднакво съществени и
установените, и отсъстващите болестни прояви,
наред с отсъстващите специализирани консултации или лечение. Така методологичната разлика между медицинскопсихологичната и експертната диагностика се изразява в необходимостта от задълбочен анализ и на неописаните
болестни отклонения. Състезателният характер
на съдебния процес и стратегията за доказване
на определена теза от всяка от страните налага
това усилие да бъде извършено.

ПРИНЦИПИ И ОБЛАСТИ
НА ДИАГНОСТИКАТА
Диагностиката на дементиращите процеси
се подчинява на стриктни правила, заложени в
познатите класификации на болестите (ICD 10,
ICD 11, DSM V) (1). За условията у нас авторитетен източник е и Националният консенсус (2) за
ранна диагностика и лечение на болестта на
Алцхаймер и други форми на деменция, съставен от Българско дружество по деменции през
2015 г. Неговата стойност и актуалност се определят от съобразяването му с новите диагностични критерии на International Working Group
(IWG) от 2007, 2010, 2014 г., новите диагностични критерии на National Institute of Aging/Alzheimer's Association (NIA-AA) от 2011 г.,
консенсусът върху диагностичната рамка на съдовото когнитивно нарушение, предложена от
работната група на American Heart Association
and the American Stroke Association (AHA/ASA)
под названието „Приносът на съдовите заболявания за когнитивни нарушения и деменция"
през 2011 г., Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders, 5th edition (DSM-5), 2013, новите дефиниции и диагностични критерии за
фронтотемпорална
лобарна
дегенерация
(ФТЛД), новите диагностични критерии за пар-

кинсонова болест (ПБ) и паркинсон-плюс синдромите.
Основните видове деменции в този Консенсус, приемани и от нас, са с по-голяма стойност
за диагностично-лечебното обслужване на пациентите, докато за СППЕ са по-важни целевите
групи на Консенсуса, особено при болестта на
Алцхаймер и при съдово-мозъчната болест: Болест на Alzheimer (БА), Леко когнитивно нарушение (ЛКН), Съдово когнитивно нарушение
(СКН) и Съдова деменция, Деменция с телца на
Леви (БТЛ, Фронто-темпорална деменция (ФТД),
Паркинсонова болест с деменция (ПБ-Д), Прогресивна супрануклеарна парализа (ПСП), Кортикобазална дегенерация (КБД). Това представяне
предполага за изясняване на подобно състояние в съдебната експертиза понякога да бъде
включван и невролог.
Ако се присъединим към дефинициите на
последните диагностични рамки на МКБ, то
следва да приемем, че деменцията е придобит
мозъчен синдром, характеризиращ се със спад
от предишното ниво на когнитивно функциониране на индивида с увреждане в две или повече
когнитивни области (памет, изпълнителни функции, внимание, език, социална когниция и
преценка, психомоторно темпо, визуално-перцептивни или визуално-пространствени способности, нарушения в мисленето, в способността
за логично разсъждение, непълноценна или
дефектна обработка на постъпващата информация, нарушени дейности от ежедневен характер
– миене, обличане, хранене, хигиена, физиологични нужди, тоалет – като проявите на този
упадък до голяма степен зависят и от социалното и културно обкръжение, в което живее лицето). Когнитивното увреждане не се дължи изцяло на нормалното стареене. То значително пречи на независимостта при извършване на ежедневните дейности на човека. Въз основа на наличните данни се установява, че когнитивното
увреждане се дължи (или се приема, че се дължи), на неврологично или медицинско състояние, което засяга мозъка, като травма, хранителен дефицит, хронична употреба на специфични
вещества или медикаменти, излагане на тежки
метали или други токсини. Съзнанието не е
помрачено. Когнитивните увреди обикновено
се придружават, а понякога се предшестват от
отслабване на контрола върху емоциите и деградация на социалното поведение (моралноетичен упадък) или мотивацията. С особено
внимание трябва да се избягва погрешното по-
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зитивно идентифициране на синдрома и неразпознаването на други болестни разстройства.
МКБ 10 предлага следните диагностични
групи:
 F00 Деменция при болестта на Alzheimer
(подвидове)
 F01 Съдова деменция (подвидове)
 F02 Деменция при заболявания, класифицирани другаде (подвидове)
 F03 Неуточнена деменция.
Представените варианти в МКБ 11 са поподробни, но засега все още не са приложими в
ежедневната практика и остават предимно като
научен интерес1.
В частния аспект на СППЕ, освен болестната
принадлежност на разстройството на психиката,
още по-важно е определянето на степента и
типа на това увреждане, които нива могат да се
фиксират като леко, умерено и изразено. Предвид тематиката на този доклад, повишен е интересът към леките и отчасти умерените степени на увреда, докато дълбоките увреди са достатъчно характерни и изразени.
Принципите на диагностиката (психиатрично-психологична и експертна) могат да бъдат
синтезирани в две основни области:
Събиране на подробна анамнеза (задължително както от болния, така и от лицата, прекарващи най-дълго време с него) относно:
 предболестната личност на пациента – интелектуален капацитет, образование, професия,
постижения, навици;
 умствената, емоционалната и социалната
интелигентност;
 на този фон – изясняване на когнитивните
нарушения от различните области;
 поведенческите нарушения (в общуването, социалните контакти, самообслужването,
отношението към собственото състояние, евентуални психотични синдроми, персевериращо и
стереотипно поведение и др.);
 данните за прогресия на симптомите;
 промените в способността на лицето да
извършва ежедневните си дейности (съобразе1

6D80 Dementia due to Alzheimer disease, 6D81 Dementia due
to cerebrovascular disease, 6D82 Dementia due to Lewy body
disease, 6D83 Frontotemporal dementia, 6D84 Dementia due to
psychoactive substances including medications, 6D85 Dementia
due to diseases classified elsewhere, 6D86 Behavioural or psychological disturbances in dementia, 6D8Z Dementia, unknown
or unspecified cause; 6E67 Secondary neurocognitive syndrome,
6E0Y Other specified neurocognitive disorders, 6E0Z Neurocognitive disorders, unspecified
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но с досегашните му умения и навици): да извършва професионални и домакински дейности, да се справя с финансите си, да се ориентира
при ползването на обществен транспорт, да пазарува, да ползва съвременните технически
средства и др.
Невропсихологичното изследване е неизбежно. То съобразява принципите и елементите
на клинико-психологична експертна оценка и е
процес, свързан с диагнозата на психичното
състояние съобразно данните от клиничните,
извънклиничните и други методи, като „всяка
извънклинична информация улеснява, но не
намалява медицинското мислене“ [3].
Клиничните методи за извършване на психологична оценка са известни: наблюдение,
разговор, интервю, психодиагностика с прилагане на психологични тестове. В частност, психологичният тест се концентрира върху когнитивното, емоционалното, поведенческото
и/или междуличностното функциониране на
индивида, като получените резултати се оценяват на базата на стандарти. За лица, суспектни за деменция, при експертната им оценка е
неизбежно изготвянето на невропсихологично
изследване (4) и клинико-психологична оценка. Повечето невропсихологични изследвания
включват използването на основни батерии
или група невропсихологични тестови методики, които се прилагат в обичайната клинична
практика. В процеса на психологичната оценка
при изготвяне на експертно заключение на лица, суспектни за деменция, обаче следва да се
подбират тестови батерии и/или отделни методики, които в най-голяма степен биха дали
възможност да се отговори коректно и пространно на поставените пред експертизата правни въпроси. Предвид разликата между експертната и клиничната оценка, добрият експерт
следва да подбира в професионалния си инструментариум методики, които позволяват
кръстосано засичане на оценяваните невропсихологични области и процеси. Това кросзасичане предоставя възможност за съпоставка
на резултатите и минимизира вероятността от
получаването на фалшивоположителни или
фалшивоотрицателни
резултати.
Особено
внимание се отделя на невербалните прояви.
Стандартизираните психометрични методики и
структурираните стандартизирани въпросници
е уместно да се съчетават и с проективни тестови методики, въпреки очакването за непълноценно представяне на клиента поради пред-
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полаганите отклонения. Използваните методики зависят както от това къде се провежда психологичната оценка – болнично заведение,
стационарна оценка, домашно посещение,
арест и/или затвор, така и от наличието на нарушения в сензорно-перцептивното функциониране, моторните възможности, степента на
използване и разбиране на езика, и пр.
Препоръчителните психологични инструменти, подходящи за прилагане при лица, суспектни за деменция, биха могли да се разделят
в няколко подгрупи:
 Наблюдение и разговор при съпоставяне
на резултатите, получени в хода на тестовите
изследвания, и поведението на лицето при интеракцията с невропсихолога, както и поведението в хода на клиничната оценка;
 Клинико-психологично интервюиране и
оценка, посредством: „The Mini-Mental State Examination, 2nd Edition“, “CLOX: an executive clock
drawing task”, ADDENBROOKE’S COGNITIVE EXAMINATION – ACE-III, Executive Interview (EXIT25);
 Психологична оценка на когнитивни процеси, в частност:
 Внимание – буквена коректурна проба,
Trail Making Test, Wisconsin Card Sorting Test
(WCST), Booklet Category Test Second Edition;
 Памет – Оценка на фиксационна памет,
посредством тест на А. Лурия „Заучаване на 10
думи“; California Verbal Learning Test – Second
Edition (CVLT-II), (BVRT), Hopkins Verbal Learning
Test – Revised, Benton Visual Retention Test;
 Интелект – Wechsler Adult Intelligence
Scale (WAIS) IV;
 Психодиагностична оценка на личността,
посредством структурирани тестови въпросници: Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2
(MMPI – 2);
 Психодиагностична оценка на личността,
посредством проективни методики: Rorschach
Ink Blot Test – Exner Scoring System.
 Специализирани тестови методики, които
са разработени специално за оценка на лица,
суспектни за деменция, са:
 Dementia Rating Scale–2;
 Repeatable Battery for the Assessment of
Neuropsychological Status Update (RBANS™ Update);
 Delis–Kaplan Executive Function System;
 Direct Assessment of Functional Status for
Independent Older Adults (DAFS);

 Adult Functional Adaptive Behavior Scale
(AFABS).
При експертното освидетелстване на което
и да е лице следва да се допусне, че то несъзнавано или преднамерено може да изкриви
представяната информация, но това допускане
не бива да предопределя експертната оценка.
Така в процеса на изследванията биха могли да
се наблюдават несъответствия в тестовите резултати, които да се дължат както на променлива ефективност, обусловена от конкретно
болестно разстройство, така и на колебания в
мотивацията на изследваното лице. Променливата мотивация може да бъде следствие от
фактори извън съзнателното намерение или
контрол на пациента, от неврологични и/или
психологични разстройства, но може да е и
резултат от съзнателно, умишлено изкривяване на успеваемостта, каквото се случва при симулиране (5). Сигурен механизъм за оценка на
симулацията е съобразяването на валидността
на получените резултати и тяхната валидност
спрямо представянето и поведението на изследваното лице както по време на конкретното
изследване, така и спрямо останалите използвани изследователски методи и цялостното му
поведение и представяне. Друг подход в оценката на симулация е изследването на допусканите атипични грешки.
Като основна концепция следва да се приеме, че интелигентността е свързана с биологичната цялост на мозъка (6) и че, изглежда, тя се
улеснява от физиологичната ефективност на мозъка и стратегиите за обработка на информацията, като е свързана с индивидуалните умствени
функции, както и със способността на индивида
да се адаптира към различни житейски обстоятелства (7).
На тази база и в контекста на този доклад
следва да се подчертае, че съвременни изследвания (8) установяват преходно състояние между когнитивните промени на нормалното стареене и болестта на Алцхаймер (БА), известни като
леко когнитивно нарушение (ЛКН). При ЛКН
следва да се установи лек когнитивен упадък в
сравнение с предишна успеваемост (ниво) в една или повече области (сложно внимание,
сложни екзекутивни функции, памет, способност да се заучава и да се съхранява нова информация, език, зрително-двигателни функции,
зрително-пространствена ориентация, социално
познание), индивидът да е с по-ниски показатели в една или повече когнитивни сфери, като
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снижението е по-голямо, отколкото се очаква за
възрастта и образователния ценз на пациента,
както съобразно културната му среда. Спадът в
показателите с течение на времето трябва да
бъде явен и прогресивен. Лицата с ЛКН често
могат да имат леки проблеми при организацията и изпълнението на сложни функционални
задачи, които по-рано са извършвали по-леко.
Тези дейности могат да отнемат повече време,
да бъдат по-малко ефективни и да се правят
повече грешки при извършването им, отколкото
преди това.
Много съществен елемент е възможността
на лицата с ЛКН да поддържат своята независимост в ежедневните дейности с минимална
помощ.
Липса на деменция е другият важен критерий – установените когнитивни промени да са
достатъчно леки и да не са довели до значително нарушение в социалното или професионалното функциониране.
За разлика от това, при значимото неврокогнитивно нарушение (деменция) следва да се
установи изразен когнитивен упадък в сравнение с предишна успеваемост. Спадът на възможностите е груб, пациентите трудно могат
или не могат да организират и изпълняват
сложни задачи, нарушено е поддържането на
личната независимост (хигиена, тоалет, обличане, хранене, организация на времето). И тук
следва да се докаже, че когнитивният дефицит
не е резултат на делирно състояние и не може
да бъде обяснен с друго заболяване (напр. голям депресивен епизод, шизофрения и пр.).
Следва обаче да се имат предвид данните за
взаимовръзка между делирните състояния и
когнитивния дефицит. Делирът се коментира
като маркер за хронично прогресираща патология, като следствие от остро мозъчно увреждане, като предпоставка за задействане на процеси, които водят до дългосрочни когнитивни нарушения, но лечението на делир също би могло
да доведе до когнитивни нарушения (9).
Според National Institute on Aging and the
Alzheimer's Association (NIA-AA) в развитието на
болестта на Алцхаймер (БА), водеща разновидност на деменциите, се обособяват три фази: 1)
Предклинична асимптомна; 2) Предементна
симптоматична и 3) Дементна. Предклиничната
асимптомна фаза на БА не е обект на изследване в СППЕ, докато предементната и дементната
могат да поставят сериозни правни въпроси.
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Съвременната концепция определя БА (МКБ
10, код F00) като прогресираща болест, която
започва с биологични промени в мозъка без
придружаващи когнитивни нарушения (асимптомна фаза, която може да продължи дори дветри десетилетия (10), преминаваща във фаза на
паметови нарушения с абнормни биомаркери,
характерни за БА, и впоследствие към лека,
умерена и тежка фаза на деменция. И тук възниква въпросът дали психиатърът/психологът са
компетентни да изясняват наличието/отсъствието на биомаркери. Отговорът в контекста на
СППЕ е, че при тази експертиза се оценява годността на индивида да разбира и ръководи постъпките си, докато биомаркерите имат найвисока стойност относно ранната диагноза и
лечението (11).
Деменцията на Алцхаймер в изразените си
форми удовлетворява всички критерии за деменция, започвайки като ЛКН с паметови смущения с бавно, но прогресиращо увреждане в
съпътстващи когнитивни области.
Предементната симптоматична фаза, сходна
с ЛКН, в експертната оценка следва да бъде съобразявана с медицинската и несвързана с когницията позиция на клиницистите, че в момента
не се препоръчва лечение за ЛКН, но не може
да се пренебрегне и становището, че лекото
когнитивно нарушение е вероятно предиктор на
деменция (12, 13).
Дементната фаза удовлетворява критериите
на значими смущения на когницията, генерализирана увреда във всички области, нужда от неизбежна помощ.
Деменцията при мозъчносъдова болест
(МСБ) има своите съществени особености и
различия от дегенеративните дементиращи
процеси.
Според МКБ 10 съдовата деменция (код
F01), вкл. и мултиинфарктната, се разграничава
от деменцията при БА с анамнезата за преходни
исхемични разстройства с краткотрайни нарушения на съзнанието, бързопреходни парези,
загуба на зрение или други преходни неврологични смущения. Деменцията може да се появи
и след поредица от остри мозъчносъдови инциденти или по-рядко след голям еднократен инсулт. Появата на деменцията обаче може да бъде и постепенна. Началото обикновено е в късна възраст.
Когнитивното нарушение при съдовата деменция обикновено е неравномерно, така че
могат да се срещнат и паметови смущения, и
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интелектуални нарушения, и огнищни неврологични симптоми. Съзнанието за болест (критичността) и способността за съждение могат да са
относително запазени. Личността е относително
неувредена, но може да се наблюдават личностови промени като апатия или разтормозеност,
или акцентуация на предшестващи личностови
особености като егоцентричност, параноидни
нагласи или раздразнителност.
Съществени са акцентите, поставени в Националния консенсус за ранна диагностика и
лечение на болестта на Алцхаймер и други
форми на деменция.
Приема се, че съдови лезии се намират при
много пациенти с деменция. От друга страна, в
много проучвания са рядкост пациентите, при
които само съдовата патология е причина за
деменция. Повечето пациенти имат смесена
патология, така че тези със съдови лезии често
имат прояви и на друго невродегенеративно
заболяване. Така съдовата деменция, развиваща се с БА, е често срещана, но чистата съдова
деменция е по-рядка.
В съвременната професионална номенклатура понятието „съдова деменция" се измества
към „съдово когнитивно нарушение" (СКН). Съобразно критериите на AHA/ASA СКН трябва да
включва всички фази на когнитивните нарушения, свързани с мозъчносъдовата болест – от
леки симптоми до изявена деменция. Освен
това СКН е синдром с клинични прояви на инсулт или на субклинично съдово увреждане на
мозъка и с когнитивни нарушения, засягащи поне една когнитивна област.
В рамките на СКН практически могат да бъдат разграничени две нива – деменция и съдово леко когнитивно нарушение, като диагноза
деменция може да се приеме при спад на поне
две от четири когнитивни области (екзекутивни
функции, памет, езикови и зрително-пространствени функции), който спад да е достатъчен да
наруши ежедневните дейности.
Обсъждат се и варианти от типа на вероятна
съдова деменция, възможна съдова деменция,
вероятно и възможно съдово ЛКН, които от психиатрично-психологична гледна точка би следвало да покриват параметрите и зависимостите
на ЛКН и деменция, но тези разграничения нямат съществена стойност за СППЕ.
Значимото сходство между предементните
и дементните прояви и степените на тези прояви при когнитивните нарушения на база дегенеративните и съдово-мозъчните процеси пре-

допределя и ползването на сходни клиникоповеденчески оценки и инструменти.
Вниманието към фините биологични и погрубите структурни различия между дегенеративния тип и съдовия тип ЛКН и деменция е
важно както за оценката на сегашното състояние на пациента, така и с вероятната перспектива на боледуването му, прогнозата и темповете
на увреда.
При съдовия тип ЛКН и съдовата деменция
следва да бъдат отбелязани някои съществени особености. На фона на характерните за
деменциите и особено за БА отслабване на
контрола върху емоциите и деградация на социалното поведение (морално-етичен упадък)
или мотивацията, за СППЕ е по-съществено
значението на реалната критичност на пациентите със съдово когнитивно нарушение, и
особено при съдово леко когнитивно нарушение, което състояние и отношение в някои работни схеми е прието да се определя като
„запазено ядро на личността“, без тази категория да присъства в официалните класификации. В същата насока следва да се добави,
че пациентите със съдово ЛКН и дори в полеките нива на съдово-мозъчна деменция,
имат стремеж да компенсират когнитивните
си дефицити, докато пациентите с дегенеративни форми на деменция се нуждаят предимно пасивно от помощ.
Останалите форми на деменции и диагностичната им принадлежност са предимно клинико-лечебно-рехабилитационен проблем, а съдебнопсихиатричната и съдебнопсихологичната
им експертна оценка се базират на общите
принципи на оценка на когницията – налични
годности за възприемане на света, себевъзприемане и отношение (евентуално предементно
състояние) или количествено смутени възможности, но при запазено себевъзприемане и самообслужване (леко когнитивно нарушение),
или значимо разрушени когнитивни възможности (деменция).
Текстът е изнесен като доклад на World Psychiatric
Association Thematic Congress on Dementia, Ohrid, Macedonia, 15-18 May 2019; сесия на 16.05.2019 hall B, 15:00-16:30
h. Forensic aspects of dementia.
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НИСКОВЪГЛЕХИДРАТНА ДИЕТА И АФЕКТИВНИ РАЗСТРОЙСТВА
Евгени Харитов, Калоян Нацов, Мария Гаралова, Людмила Борисова, Йоана Тивчева, Иво Нацов
Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет – София
Резюме. Афективните разстройства са многолики както в клиничните си изяви, така и в патогенетичните си характеристики. Това е основа за значими интериндивидуални вариации в отговорите
към терапията. Около 1/3 от пациентите с голямо депресивно разстройство (MDD) развиват клинични прояви на резистентна депресия (TRD). Диетичните интервенции представляват уникална и
потенциално иновативна стратегия за лечение на разстройства на настроението, даващи окуражаващи резултати. Кетогенната диета (КД) е диета с високо съдържание на мазнини и ниско на въглехидрати. Тя принуждава организма да използва мазнини, а не въглехидрати като основен енергиен източник. КД притежава благотворни системни ефекти, както и невротрофични, невропротективни и противовъзпалителни свойства в ЦНС. Цел на настоящия обзор е оценкa на потенциала на
КД като иновативна терапия при афективните разстройства и представяне на данни от проучвания
върху животни и хора, изследващи диетичните интервенции в терапията на разстройствата на настроението.
Ключови думи: афективни разстройства, биоенергетика, кетогенна диета, мозък

LOW CARBOHYDRATE DIET AND AFFECTIVE DISORDERS
Evgeni Haritov, Kaloian Nacov, Maria Garalova, Ludmila Borisova, Joana Tivcheva, Ivo Nacov
Department of Pharmacology and Toxicology, Medical faculty, Medical University – Sofia
Abstract. Affective disorders are multi-faceted both in their clinical symptoms and pathogenetic
features, which are the basis for the significant inter-individual variations in treatment responses. About
1/3 of patients with MDD will develop clinical presentations of treatment resistant depression (TRD).
Diet interventions present a unique and potentially useful treatment strategy for mood disorders, giving
encouraging results. The ketogenic diet (KD) is a high-fat and low-carbohydrate diet. This diet forces the
body to use fats rather than carbohydrates as the principal energetic source. KD possesses beneficial
systemic effects and neurotrophic, neuroprotective and anti-inflammatory properties in the CNS. The
aim of the present review is to evaluate the potential of KD as an innovative therapy for affective
disorders and to present data from animal and human studies investigating the dietetic intervention in
the management of affective disorders.
Key words: affective disorders, bioenergetics, brain, ketogenic diet

ВЪВЕДЕНИЕ
Афективните разстройства са често срещана
и преобладаваща група хронични психични заболявания. Въпреки значителния напредък в
областта на биологичната психиатрия разстройствата на настроението продължават да бъдат основно предизвикателство със значително
отрицателно въздействие върху психичния статус на пациентите. Голямото депресивно разстройство (MDD) засяга 3-17% от всички възрастни
в някакъв момент от живота им, а биполярното
разстройство (BD) засяга между 1 и 3% от общата популация (25). Афективните разстройства са
хетерогенни както в клиничната си картина, така
и в патогенезата си, което вероятно е в основата
на значителните интериндивидуални терапевтични отговори. Приблизително една трета от

пациентите с MDD развиват клинични прояви,
характеризиращи се с резистентна на терапия
депресия (TRD), която се изявява с тежко и
прогресиращо клинично протичане, съчетано с
изразени невробиологични промени в ЦНС. Макар че няма консенсусна дефиниция на TRD, повечето проучвания я определят като недостатъчно симптоматично и функционално подобрение след два последователни курса на лечение с поне два различни класа антидепресанти
в подходящи дози и продължителност (9).
В последните години две основни теоретични разработки в разбиранията за патофизиологията и клиничната картина на афективните нарушения имат важно влияние в психиатрията, с
обещание за разширяване на познанията ни за
причините за терапевтичната резистентност.
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Първо, т.нар. дименсионален подход, предложен в проекта RDoC (Resarch domein criteria) и
разработен от Американските национални институти за психично здраве (NIMH), представя
рамка за по-добро разбиране на мозъчните
функции и диагнозата на психичните заболявания (16). В настоящата си форма проектът RDoC
предлага пет области на психопатологията, които се определят с помощта на съвременни знания за основните единици на проявяване на
психичната патология. Новият подход RDoC,
изучавайки невробиологията на специфични
домейни на депресивна симптоматика, като
например анхедония, руминация, суицидност,
нарушения на съня и апетита и др., прави диагностичния подход по-приемлив, достъпен и
приоритизиран спрямо конвенционалните методи за диагностика (22).
Вторият важен теоретичен напредък в изследването на афективните разстройства са
данните, че класическите клинични презентации на рекурентните MDD и BD не са само емоционални и поведенчески, но също така и проява на системни и органични нарушения. Затлъстяването и метаболитният синдром са със значителен принос за заболяемостта и смъртността
сред пациентите с MDD (47). Затлъстяването е
един от основните рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания и заедно с дислипидемията, хипертонията и диабета допринасят за
метаболитния синдром, което засяга повече от
една трета от пациентите с MDD (41). Високата
честота на метаболитни аномалии при афективните разстройства, както и тяхната роля в патофизиологията на тези заболявания са довели до
предположението за това, че нарушенията в настроението могат да се приемат като израз на
един мултисистемен синдром, засягащ нервната, ендокринната и имунната система (23). Повишеното телесно тегло, инсулиновата резистентност, глюкозната дисрегулация и активирането на възпалителни реакции в този контекст
могат да бъдат заместително явление на сърдечно-съдова заболяемост и смъртност (5).
Въпреки това малко проучвания пренасят тези
открития в клиничната практика с прилагане на
нов метаболитен терапевтичен подход за едновременно предотвратяване и лечение на психиатричните и системните прояви на разстройствата на настроението.
Диетичните интервенции представляват
уникално и иновативно лечение на афективните
разстройства. По-специално, диети, целящи за-
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губа на тегло, привличат все повече вниманието, включително т.нар. периодично гладуване
(19), средиземноморската диета и калорийната
рестрикция (49). Кетогенната диета (КД) е нисковъглехидратна диета с високо съдържание на
мазнини и адекватни пропорции протеини. Тя
подтиква организма да използва мазнини, а не
въглехидрати като основен енергиен източник.
Обикновено съдържащите се в храната въглехидрати се превръщат в глюкоза, която е основният енергиен субстрат за мозъка. Въпреки това, при ниски нива на въглехидрати в храната
(както при прилагане на КД), черният дроб
превръща мазнините в мастни киселини и кетонни тела. Кетонните тела преминават в мозъка и заместват глюкозата като основен източник
на енергия. КД е била въведена като ефективна
терапия за лечение на резистентни невропсихиатрични заболявания, и по-специално епилепсия още от 1920 г. (30, 35). Към тях се прибавят и
митохондриопатии, алтерниращи хемиплегии в
детството (AHC), мозъчни тумори, мигрена и
разстройства от аутистичния спектър (ASD) (43).
По отношение на епилепсията е установено, че
КД има прокогнитивни ефекти, въпреки че не е
ясно на кой фактор трябва да се отдаде това
(т.е. редуцирането на броя и дозите на медикаментите, подобряване на депресивните и тревожните симптоми) или това е независим от
диетата ефект (10).
Цел на настоящия обзор е цялостна оценка
на потенциала на КД като иновативна терапия
на афективните разстройства, критичен анализ
на данни от проучвания върху животни и хора и
обсъждане потенциала на тази диетична интервенция за бъдещи изследвания и клинично
приложение.

ИСТОРИЯ НА КЕТОГЕННАТА ДИЕТА
Прилагането на нисковъглехидратна кетогенна диета вероятно датира още от древна
Гърция. Най-ранните текстове, описващи епилепсията и лечението ù, са събрани в една от
книгите на Хипократ – "За свещената болест”
(46). Тези текстове описват, че поради страх от
демонични сили обществото отлъчва членовете
на общността, които страдат от припадъци.
Днес е пределно ясно, че се касае за хора, страдащи от епилепсия. Принудени да се грижат
сами за храненето си в пустинята без оборудване и храна, тези хора се борят да получат адекватен прием на калории. Интересен факт е, че
след като са преминали принудително към про-
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дължителен пост, се е наблюдавала намалена
честота на припадъците и тежестта им.
Книгата на Матей от Новия завет описва подобна картина. В един от пасажите се разказва
как баща търси помощ от Исус и апостолите му
за изцеляването на сина си от припадъците. Те
го съветват да се моли и да остави детето на
постен хранителен режим. Описано е, че това е
довело до възстановяване на детето и прекратяване на епилептичните припадъци. Една от
картините на художника Рафаел изобразява
описаната история. Тази картина вероятно представлява най-ранното графично изображение на
т.нар. биоенергийна медицина в исторически
план, независимо че предназначението на творбата не е било свързано с това.
Терапиите, базиращи се на гладуване, са поофициално приети за лечение на епилепсия
през 1911 г. от френските лекари Guelpa и Marie
(14). Подобни опити са приложени в САЩ от лечителя Хю Конклин и фитнес терапевта Bernarr
Macfadden (46). Ендокринологът Х. Гейелин е
първият докладвал за подобрения в когнитивните функции при пациенти, придържащи се
към гладотерапия (12). През същата година е
установено, че при гладотерапия или прилагане
на диета с ниско съдържание на въглехидрати и
високо съдържание на мазнини се увеличават
нива на кетоновите тела, -хидроксибутират и
ацетоацетат при здрави индивиди и се е предположило, че те медиират благоприятните терапевтични ефекти при децa. По-късно проучванията върху ефикасността на КД за лечение на
епилепсия при възрастни демонстрират, че
припадъците са напълно контролирани или подобрени при 56 от 100 пациенти (2).
КД остава популярно лечение на епилепсията до 30-те години на миналия век, въпреки че
използването ù постепенно намалява с появата
на нови фармацевтични препарати, като дифенилхидантоин, фенобарбитал и валпроева
киселина. КД се радва на възраждане на популярността си след появата на телевизионния
филм „Първо не вреди”, през 1997 г. в САЩ и
националното и медийно отразяване в телевизионната информационна програма Dateline,
през 2000 г. (46).
Повишената популярност на КД увеличава
същевременно и броя на нейните модификации. Все повече научни доклади отбелязват
ефектите на кетотерапията върху клиничните
форми, клетъчната и молекулярната физиология на заболяванията, за които се прилага.
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ЕФЕКТИ НА КЕТОГЕННАТА ДИЕТА ВЪРХУ ЦНС
Най-надеждни данни за потенциала на КД в
лечението на невропсихични заболявания са
получени от проучвания при епилепсия. Клинични случаи и доклади за КД като интервенция
за контрол на резистентни към лечението гърчове, особено при деца, се срещат в литературата още през миналия век (35). Няколко изследвания и метаанализ разкриват, че почти при половината от децата и младите хора с епилепсия
и прилагане на тази диета броят на гърчовете е
спаднал почти наполовина, а ефектите продължават дори след преустановяване на диетата
(24). В допълнение, клинични доклади доказват,
че КД може да бъде ефективна за лечение на
някои психични заболявания като шизофрения
и афективни разстройства (37). В едно от последните проучвания на тази тема (24) са идентифицирани седем рандомизирани контролирани проучвания и резултати, представени в
осем публикации. Авторите не могат да проведат метаанализ поради хетерогенността на проучванията. Като цяло резултатите са благоприятни в полза на КД, въпреки че са подчертани
няколко ограничения. Те включват малките размери на изследваните проби и проучвания само
сред педиатрична популация. Положителните
факти са относително добрата поносимост, въпреки че диетата не би могла да бъде приемана
за дълъг период.
По отношение на MDD потенциалната ефикасност на КД при лечението на афективните
разстройства е оценявана при животински модели на депресия. В едно от тези проучвания
(28) се използва модел, разработен от Porsolt et
al. (1977), който е утвърден за оценка на антидепресивните свойства на нови субстанции.
Моделът има два етапа. Първо, животното се
поставя в контейнер с вода, в който бягството е
невъзможно. В един момент животното прекратява опитите си за бягство и остава неподвижно;
тази реакция се отчита като „поведенческо отчаяние“. Във втората част се прави предварително прилагане на изследваното лекарство,
което води до отчитан антидепресивен ефект
чрез намаляване на времето, прекарано в неподвижност. Плъховете, които са били на КД в
това изследване, прекарват по-малко време неподвижни, отколкото плъховете на контролна
диета. Това предполага, че КД може да има
ефекти, които са подобни на тези на антидепресантите (28). Друго интересно заключение от
експеримента е, че наличието на кетоза не е
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било задължително условие за наблюдаваната
промяна в поведението, което предполага, че
може би терапевтичните ефекти на КД не са
просто свързани с нейния потенциал за индуциране на кетогенно състояние. Въпреки че
плъховете от групата КД имат по-високо ниво на
кетоза, отколкото контролната група, това ниво
е доста ниско. Авторите твърдят, че тази находка е в съответствие с данните при хора с епилепсия. Други проучвания върху епилепсията
показват, че подобрения в психичния статус и
поведението могат да се установят дори когато
не е постигнат контрол над гърчовете (39).
Въпреки че механизмът, по който действа КД,
не е напълно изяснен, този тип диета очевидно е
в състояние да предизвика намаляване на честотата на гърчовете, което показва, че КД има директни ефекти върху ЦНС (15). Молекулярни, биохимични и физиологични изследвания подкрепят
предположението, че КД действа върху повече от
една таргетна структура, включително промени в
енергийния статус на мозъчните клетки (21), усилване на невропротективните и антиоксидантните
защитни сили на мозъка, както и ефекти върху
невротрансмитерите (20).
Що се отнася до ефектите на КД върху невротрансмитерите, те се свързват с промени в
нивата на различни моноамини, включително
допамин (6), норадреналин (20) и серотонин. В
тези проучвания се изследват концентрациите
на моноаминни метаболити в цереброспиналната течност при деца с фармакорезистентна
епилепсия, подложени на КД в продължение на
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три месеца. Установени са значителни промени
преди и след прилагането на КД в нивата на хомованиловата киселина (HVA) и 5-хидроксииндол оцетната киселина (5-HIAA) – те и в двата
случая намаляват с лечението, което предполага, че ефектите на КД са свързани с допаминергична и серотонинергична модулация. Доказано
е, че последното влияние е свързано с промени
в метаболизма на кинуренина (48). Въпреки това механизмите, включени в регулирането на
метаболитите на моноамините от КД, остават до
голяма степен неизвестни.
Друг потенциален механизъм на действие
на КД при епилепсия е свързан с GABA и глутаматната невротрансмисия (20). GABA е междинен продукт при продукцията на алфакетоглутарат, който се синтезира в цикъла на Кребс (чрез
глутамат) и се превръща в GABA под действието
на ензима глутаматдекарбоксилаза. Установено
е, че нивата на глутамат също са променени при
някои психични разстройства (32). Кетогенната
диета е добре познат инхибитор на глутаматдекарбоксилаза, а намалената активност на този
ензим стимулира синтеза на GABA, като по този
начин вероятно допринася за контрола над гърчовете (29).

КЕТОГЕННАТА ДИЕТА
И ПРОМЕНИТЕ В БИОЕНЕРГЕТИКАТА НА ЦНС

Интересно е, че механизмите на действие на
КД, изглежда, не са свързани само с регулиране
функцията на невротрансмитерите в ЦНС (фиг. 1).

Фиг. 1. Хипотетични клетъчномолекулярни механизми на ефектите на КД при афективните разстройства
(модификация по Verrotti A, Iapadre G, Pisano S et al. Expert Rev. Neurother, 2017; 17: 461-473)
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Данни от проучвания при животни показват,
че КД е свързана с васкуларни мозъчни модификации, като увеличаване на васкуларната плътност в кръвно-мозъчната бариера без промени в
кръвния поток. Предполага се, че увеличаването
на капилярната плътност и увеличените плазмени нива на кетонни тела повишава около 40 пъти
потока от кетонни субстрати за мозъчния енергиен метаболизъм (38). Възможно е този механизъм да бъде свързан с подобряването на енергийното снабдяване на мозъка в периодите на
гладуване. Но за да се вникне в ефектите на КД
върху енергийната матрица на мозъка, е необходимо първо да се проучи регулацията на енергийния баланс на този ключов орган.
Нормалното функциониране на мозъка изисква високи разходи на енергийни субстрати. За
да отговори на това търсене, мозъчната тъкан
използва глюкозата като основен енергиен субстрат и зависи от митохондриалната функция за
превръщане на глюкоза в използваема АТР енергия. Нарушенията в митохондриалната функция
са установени отчетливо при афективните разстройства, в съчетание с промени в морфологията
и броя на митохондриите (4) и down-регулация
на митохондриално свързаните гени. Постулирано е, че аномалиите в митохондриалната функция вероятно са свързани с нарушения на невропластичността, синаптичната функция и промени в мозъчните структури и функции, които
могат да бъдат отговорни за поведенческите
аномалии при MDD и BD. Смята се, че някои антидепресанти и стабилизатори на настроението
поне частично възстановяват тези аномалии (44).
Енергийната консумация в мозъка се свързва с три основни компонента: поддържане на
основните мозъчни функции, поддържане на
потенциала на покой и акционния потенциал и
накрая, функции, свързани със синаптичната
трансмисия. Виталните мозъчни функции изразходват приблизително 25-50% от общите енергийни нужди на мозъка (1). Поддържането на
потенциала на покой и възстановяването на
промените във вътреклетъчните йонни концентрации, които се наблюдават след всеки невронален разряд, изискват използването на АТР от
Na +/K + помпа и от други вторични помпи, като
например Ca2+-ATP-ase, които изискват потребление на енергия (17). Увеличаването на невроналната активност се придружава от усилване
на гликолизата в астроцитите за снабдяване на
невроните с лактат като митохондриален източ-
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ник на енергия (34). Намаляването на броя и
функцията на астроцитите е описано в проучвания върху разстройствата на настроението (22),
както и редукция на активността на клетъчни и
молекулярни пътища, свързани с астроцитните
функции, като например релиновия молекулярен път. Установена е редуцирана активност на
тази клетъчна система post-mortem в хипокампуси на индивиди с афективни разстройства,
особено сред тези с висок индекс на телесна
маса (ИТМ), което засилва връзката между метаболитната дисфункция и астроцитната дисрегулация при MDD и BD (3).
В допълнение, синаптични процеси като освобождаване на невротрансмитери и невропептиди изискват голямо количество енергия
(1). Въпреки високите енергийни нужди, капацитетът на мозъка за складиране на глюкоза
или липиди, които да се използват като източник на енергия, е забележително нисък. Когато
индивидите използват нездравословни хранителни модели, като например т.нар. западна
диета, мозъчната тъкан е почти изцяло зависима от глюкозата като енергиен източник, докато
периферията може да използва въглехидрати,
протеини и мазнини. При това условие астроцитната функция като основен компонент, поддържащ целостта на кръвно-мозъчната бариера
(ВВВ) е с ключова роля за осигуряване на адекватно енергийно снабдяване на мозъка (13).
Във връзка с описаното преференциално използване на енергия от мозъка са идентифицирани няколко механизъма, свързани физиологично в насочването на енергия към ЦНС при
условия на относителен или абсолютен дефицит
на енергия. Тези механизми са наречени от Питърс и сътрудници “егоистична теория на мозъка” (36), която постулира, че мозъкът дава приоритет на собствените си нужди от глюкоза за
сметка на други области на тялото. Взети заедно, тези механизми могат да бъдат разделени
на местни и системни. От една страна, местните
механизми са медиират от глутамат. Когато
концентрацията на АТФ в мозъка спадне, се отварят АТР-зависими калиеви канали, които позволяват калият да се измести към извънклетъчното пространство, което води до невронална
хиперполяризация и поява на рефрактерност на
невроните. Ексцитаторните (глутаматергични –
висок афинитет към АТФ) и инхибиторните
(GABA-ергични – нисък афинитет към АТФ) неврони имат различна чувствителност към ниските
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нива на АТФ. Леко снижените нива на АТР само
намаляват активността на инхибиторните неврони, като по този начин са активни ексцитаторните неврони, което от своя страна води до
увеличено освобождаване на глутамат. В мозъка увеличеното освобождаване на глутамат
стимулира обратното поемане на глюкоза от
астроцитите през ВВВ.
От друга страна, системните механизми са
свързани с активирането на хипоталамо-хипофизно-надбъбречната (HPA) ос и симпатикусовата нервна система (SNS), които потенциално
ще стимулират повишаване на апетита и предразполагат индивида към затлъстяване (23, 36).
КД радикално променя енергийния баланс на
мозъка (фиг. 1), който започва да използва кетонни тела като основен енергиен източник
вместо глюкоза. Използването на кетони от мозъка включва активиране на множество ензимни
каскади с ефекти, които далеч не са свързани
само с енергийната поддръжка на мозъчните
структури и функции. Предполага се, че кетонните тела, по-специално бета-хидроксибутиратът,
са по-ефективни в производството на енергия на
грам кислород в сравнение с глюкозата (15).
По отношение на невротрансмисията съществуват сериозни доказателства, свързващи КД с
регулиране на глутаматергичната невротрансмисия, предаване и контрол на глутаматергичната
токсичност. Всъщност това може би е един от
най-важните механизми на антиконвулсивното
действие на тази диета (7). Кетонните тела ацетоацетат и бета-хидроксибутират са способни да
инхибират везикуларните глутаматни транспортери, които са отговорни за постъпването на глутамата в синаптичните везикули на глутаматергичните синапси (7). Този процес зависи от мембранния потенциал и изисква присъствието на
хлорни йони извън везикулите. Кетоните действат чрез блокиране на транспорта на глутамат в
синаптичните везикули чрез алостерично модулиране на зависимата от хлорни йони функция
на транспортерите. Резултати от проучванията
при животни показват, че този механизъм може
да действа като буфер в условията на глутаматна
токсичност, каквато се наблюдава по време на
гърчове и афективни разстройства (18). Възможността за модулиране на глутаматергичната невротрансмисия се счита за радикално нов подход
в лечението на депресивните епизоди. Освен
това се смята, че КД е свързана със стимулиране
на GABA-ергичната трансмисия, за което се
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предполага, че увеличава чувствителността на
невроналните структури към конвенционалните
антиконвулсивни медикаменти. Подобрението в
GABA функцията има добре познати анксиолитични ефекти, а също така се проучва при разработването на нови антидепресанти с GABA агонистичен ефект (33).
Що се отнася до ефектите на КД върху митохондриалните функции, изглежда, те са свързани и с епигенетични промени в гените, които
регулират тези функции, както и с митохондриалната биогенеза. Освен това митохондриална
дисфункция на нивото на дихателната верига е
подробно документирана в животински модели
на депресия, както и в проби от мозъка след
смъртта на индивиди с разстройство на настроението, починали в резултат на самоубийство
или от естествени причини (26). Проучванията
при животни показват, че КД специфично повишава нивата на бета-хидроксибутират, увеличава броя на митохондриите и удвоява протеините на електронната транспортна верига в тази
органела и по този начин увеличава митохондриалните протеини, регулиращи биогенезата в
мастната тъкан и мозъка (31).

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА УСКОРЕНИЯ И ПРОГРЕСИРАЩ
ХОД НА АФЕКТИВНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА

Изследването на клетъчните и молекулярните особености, съпътстващи разстройствата
на настроението, е насочено главно към три
групи нарушения в биологични медиатори и
процеси: снижаване нивата на невротрофина
BDNF, оксидативен дисбаланс и персистиращо
системно възпаление (27). Освен това BDNF и
оксидативният дисбаланс изглеждат патогенетично свързани. Важни доказателства подкрепят ролята на КД в увеличаване нивата на BDNF,
което, изглежда, е резултат и от епигенетични
механизми (11). Увеличението на BDNF транскрипцията, дължаща се на промени в хистоновите белтъци, поне при животни, корелира с поведенчески промени в когнитивните функции,
по-специално пространствената памет (50). Въпреки това други изследователи не са били в състояние да потвърдят същите резултати и има
доказателства, че увеличените нива на BDNF
могат да бъдат регион-специфични (45). КД се
свързва също с антиоксидантни и противовъзпалителни ефекти. Бета-хидроксибутират, кетонът, който проявява антиоксидантната актив-
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ност и е по-добре изучен, е в състояние да намали производството на реактивни кислородни
частици. По този начин се подобрява митохондриалното дишане (37). В допълнение, КД стимулира клетъчната ендогенна антиоксидантна система чрез активиране на ядрения фактор, еритроид 2 (NF-E2)-свързан фактор 2 (Nrf2), основен
индуктор на някои детоксикиращи гени (37). При
животни този механизъм е особено активен в
хипокампуса (48).
КД има също и противовъзпалителни ефекти, което е от особена важност за терапията на
разстройствата на настроението, тъй като съществуват много доказателства за наличие на
постоянно нискостепенно невровъзпаление при
индивидите с MDD, което става по-изразено по
време на острите депресивни епизоди (41). Някои от често използваните антидепресанти имат
известна противовъзпалителна активност и модулацията на имунните възпалителни механизми/пътища в ЦНС са фокус на няколко изследвания, насочени към намаляване на тежестта на
депресивните симптоми и промените в когницията (40). При животински модели предварителното третиране с КД отслабва възпалителния
отговор, както и освобождаването на провъзпалителни цитокини след стимулация с LPS (липополизахарид от стената на Е. coli) в плазмата и
мозъка, и също така влияе на каскадата на арахидоновата киселина, като потиска производството на провъзпалителни медиатори (8).
Въпреки забележителния потенциал на КД за
третиране на разстройствата на настроението,
това лечение не е лишено от странични ефекти и
последствия, макар че страничните ефекти, възникващи при лечението, са преходни и незначителни по величина. Относително чести странични
ефекти са гастроинтестиналните оплаквания, които обикновено се наблюдават през първите седмици от прилагането на КД. Хиперлипидемията
също е добре известен страничен ефект на КД.
Повишените серумни триглицериди и общи нива
на липопротеини с ниска плътност (LDL) са документирани също, но предварителните данни показват, че тези промени обикновено са временни.
Появата на бъбречна калкулоза е известно явление в исторически план при прилагането на КД.
Алкализирането на урината чрез приложението
на калиев цитрат може да намали честотата на
този страничен ефект (43). Неотдавнашно проучване, включващо пациенти с болестта на Алцхаймер, показва, че дълбочината и постоянността на
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кетозата може да варира между индивидите след
прилагането на КД (42). Повечето данни за придържане към КД са получени от проучвания с деца с т.нар. фармакорезистентна епилепсия. Като
се има предвид, че пациентите с афективни разстройства обикновено имат дефицит в мотивацията и в хранителното поведение като част от симптомите на тяхното заболяване, може да се очаква,
че стриктното придържане към КД може да бъде
потенциално трудно постижимо.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нисковъглехидратната кетогенна диета е
безопасна (42), достъпна, с добре дефинирани
системни ефекти, а също така и с невротрофични, антиоксидантни, невропротективни и противовъзпалителни свойства в ЦНС. В областта на
откриването и въвеждането на нови типове терапия, важни са тези с плейотропни действия и
с въздействия върху критични точки от хода и
патогенезата на заболяванията. КД отваря нова
възможност за изследване и прилагане на диетичния подход като потенциална терапевтична
стратегия при разстройствата на настроението,
предлагаща възможност за оценка на ефектите
и в специфични области на психопатология, като например анхедонията или когницията.
Досега терапията на депресията и биполярното афективно разстройство е насочена предимно към таргети, повечето от които са свързани с моноаминергичната невротрансмисия и
предполага симптоматичен контрол. Недостатъчният успех на този подход в комбинация с
обширните клинични и предклинични изследвания изискват проучванията в тази сфера на
науката да се пренасочат към функционалната
дисрегулация на мозъчния метаболизъм, митохондриалната хомеостаза и синаптичната
пластичност. “Метаболитната терапия” на разстройствата на настроението трябва задължително да се базира на познанията за механизмите на КД и използването на строги научни
подходи, като една от най-обещаващите терапевтични интервенции в областта на психиатрията.
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ТЕМПЕРАМЕНТНАТА ТИПОЛОГИЯ НА ЕРНСТ КРЕЧМЕР И КРЕАТИВНОСТТА:
ОПИТ ЗА НЕВРОБИОПСИХОЛОГИЧНО ОБЯСНЕНИЕ
И ФИЛОСОФСКО ПОЯСНЕНИЕ
Петър Р. Димков
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Резюме. В настоящата статия се разглежда темпераментната типология на Ернст Кречмер, т.нар.
шизотимни и циклоидни темпераменти, като им се дава частнонаучно невробиопсихологично
обяснение, което завършва с общофилософско пояснение. На базата на изследвания в областта на
психологията на креативността се заключава, че креативността, като личностова характеристика, е
съвкупност от шизотимни и циклоидни черти на характера, докато на биологично ниво тя представлява комбинация от мезолимбична хипердопаминергия в комбинация със запазена мезокортикална допаминергична функция. Така разгледана, креативността представлява адаптивна еволюционна функция за справяне с житейски проблеми, която, парадоксално, е свързана с психотичния спектър от психични разстройства. Защо и как креативността е довела до психотичността
или обратното, защо и как психотичността е довела до креативността, остава открит въпрос, който
се нуждае от още проучване. Връзката креативност–психоза едва ли е случайна и най-вероятно
тук става въпрос за смесването на ендогенни и екзогенни нокси.
Ключови думи: Ернст Кречмер, темпераментна типология, психотичен спектър, допаминергична функция, креативност, невробиопсихология, философия на психиатрията

THE TEMPERAMENTAL TYPOLOGY OF ERNST KRETSCHMER AND CREATIVITY:
AN ATTEMPT FOR NEURO-BIOPSYCHOLOGICAL EXPLANATION
AND PHILOSOPHICAL ELUCIDATION
Petar R. Dimkov
South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad
Abstract. In the current paper, the temperament typology of Ernst Kretschmer or the so-called schizothymic and cycloid temperaments are reviewed. A scientific neurobiopsychological explanation that culminates in a general philosophical elucidation is offered. On the basis of the research in the area of psychology of creativity it is concluded that creativity as a personality trait represents a combination of schizothymic and cycloid traits of the character, whereas, at the biological level, it represents a combination of a mesolimbic hyperdopaminergia along with a preserved mesocortical dopaminergic function. From this perspective, creativity represents an adaptive evolutional function of coping with everyday problems, which,
paradoxically, is related to the psychotic spectrum of mental disorders. Why and how creativity has led to
psychosis or vice versa, why and how psychosis has led to creativity, remains an open question, which requires further research. The relation creativity–psychosis is not a random one perhaps and most probably
it represents a question of the intermixture of endogenous and exogenous noxae.
Key words: Ernst Kretschmer, temperament typology, psychotic spectrum, dopaminergic function, creativity,
neurobiopsychology, philosophy of psychiatry

ВЪВЕДЕНИЕ
Немецът Ернст Кречмер основава личностова типология, или видове темпераменти, на базата на функционирането на ендокринните
жлези и телосложението (хабитус) (2). Той раз-

личава четири типа телостроеж: лептозомен,
или астеничен; атлетичен; пиктичен и диспластичен. Лептозомния, или астеничен, телостроеж
той свързва с предразположение към шизофрения, атлетичния с предразположение към епи-
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лепсия, а пиктичния с предразположение към
биполярно афективно разстройство (БАР). Конституционалната типология на Кречмер разглежда психичните разстройства не като болести, а
като разстройства в еднокринната система, като
психофизически, а не като нозологични същности (38). Кречмер е бил повлиян от теорията за
дегенерацията на Морел и френската антропологична традиция (29).
В настоящата статия ще се фокусирам върху
темпераментната типология (шизотимни и циклотимни темпераменти), без да коментирам валидността на постулираната от Кречмер личностова типология, базирана на функционирането
на ендокринните жлези и вида телосложение.

ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕМПЕРАМЕНТНАТА ТИПОЛОГИЯ
НА КРЕЧМЕР
Според Кречмер темпераментът е тясно свързан с афективността. Съществуват три вида темпераменти, а именно шизотимни и циклотимни,
както и среден шизотимно-циклотимен тип, които
обозначават граничните състояния между нормата и патологията: „Шизоид и циклоид наричаме
колебаещите се между здравето и болестта патологични личности, които в лека степен отразяват
основните симптоми на шизофреничната и циркулярната психоза. Такива шизоидни и циклоидни
типове се срещат преди всичко в препсихотичния
период от живота на самите душевно болни, сред
техните близки и кръвни роднини“ (2).
Karl Jaspers критикува Кречмер, че отношението между шизоидното личностово разстройство и
шизофренията трябва да е по-скоро подобно на
пролом, вместо на последователна промяна (21,
29). Все пак Bleuler и Kanh твърдят, че може би
съществуват градации в шизофреноподобните
разстройства при близките на шизофренно болни,
които били подобни, дори еднакви по тежест, с
тези, наблюдавани при хроничните шизофренни
пациенти (36). В този ред на мисли днес се говори
за възраждане на концепцията за единната ендогенна психоза в лицето на един трансдиагностичен психотичен спектър: „Теорията за
единната ендогенна психоза предполага наличие
на общи закономерности в клиничните прояви на
сходна мозъчна патология“ (3). Crow например
дискутира двусиндромния психотичен модел –
Тип I и Тип II (12) като алтернатива на концепцията
за едногенната психоза. Тип I се характеризира с
предимно позитивна психотична симптоматика и
е податлив на невролептично (антипсихотично)
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лечение, като е възможна обратимост на психозата, докато Tип II се характеризира с предимно негативна симптоматика и загуба на мозъчна тъкан,
той е почти неподатлив на лечение (необратимост
на психозата или шизофренния процес).

ШИЗОИДНО ЛИЧНОСТОВО РАЗСТРОЙСТВО
И ЦИКЛОТИМИЯ В МКБ-10
Шизоидното личностово разстройство включва (1):
1. Дейностите, които доставят удоволствие
на лицето, са малко на брой или няма такива
2. Емоционална хладност, отчужденост или
афективна изравненост
3. Ограничена способност за изразяване на
топли, нежни чувства или на гняв към други
4. Явно безразличие към похвали или критика
5. Слаб интерес към установяване на сексуални контакти с друго лице
6. Почти неизменно предпочитане на самотни дейности
7. Прекомерна ангажираност с фантазии и
самовглъбяване
8. Липса на близки приятели и отношения,
изпълнени с взаимно доверие и липса на желание за такива отношения
9. Подчертана липса на чувствителност към
общоприетите социални норми и правила.
Циклотимното личностово разстройство,
или циклотимия (циклотимен темперамент)
включва (1):
1. Персистираща неустойчивост на настроение, изразяваща се в многобройни епизоди на
лека депресия и лека приповдигнатост, като нито един от епизодите не е бил достатъчно тежък
или продължителен, за да отговори на описанието и указанията за биполярно афективно
разстройство (БАР) или рекурентно депресивно
разстройство
2. Отделните епизоди на колебанията на
настроението не удовлетворяват критериите за
някоя от категориите, описани в маниен епизод
или депресивен епизод
3. Това разстройство е често сред родствениците на пациенти с биполярно афективно
разстройство
4. Разстройството може да продължи през
целия живот, да се преустанови временно или
постоянно, или да достигне по-тежки колебания
на настроението, отговарящи на описанията и
указанията за биполярно афективно разстройство или рекурентно депресивно разстройство.
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ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦИКЛОТИМНИЯ И
ШИЗОТИМНИЯ ТЕМПЕРАМЕНТ ПО ЕРНСТ КРЕЧМЕР
Кречмер въвежда две скали на чувствата:
психестетична пропорция („чувствителен“ и
„безчувствен“) и диатезна пропорция („весел“
и „тъжен“). Темпераментът според него се изгражда от психестезията, настроението и психичното темпо (таблица 1). Шизотимните темпераменти се колебаят между хиперестезия и

анестезия, поривност и мудност, неадекватност
и парализираност, докато циклотимните се
колебаят между веселие и тъга, подвижност и
покой, адекватност и естественост.
Кречмер различава шест основни типа темпераменти: хипоманиаци, синтоници и тежкоподвижни характери, от една страна, и хиперестетици, шизотимици и анестетици, от друга
страна (таблица 2).

Таблица 1. Психологични признаци на циклотимния и шизотимния темперамент (2, 25)
Психологични признаци

Циклотимен темперамент

Шизотимен темперамент

Психестезия и настроение

Диатезна пропорция между
приповдигнатост (веселие)
и потиснатост (тъга)

Психестетична пропорция между хиперестезия
(повишена чувствителност) и анестезия (студенина)

Психично темпо

Колебаща се крива на темперамента между подвижност и покой

Подскачаща крива на темперамента между поривност
и мудност; алтернативност на мислите и чувствата

Психомоторна сфера

Адекватност, заобленост,
естественост, омекотеност

Неадекватност, задръжки, парализираност, вдървеност

Тип телостроеж

Пикничен

Лептозомен, атлетичен, диспластичен, смесен

Таблица 2. Типове темпераменти според способността за афициране (психестезия и настроение) (2)
Циклотимици

Шизотимици

Хипоманиаци: силно подвижни

Хиперестетици: раздразнителни, нервозни, нежни, самовглъбени,
идеалисти

Синтоници: практични реалисти, даровити хумористи

Шизотимни (средно положение): хладнокръвно енергични,
систематично последователни, спокойно аристократични

Тежкоподвижни (студенокръвни) характери

Анестетици: студени, хладно нервозни, побъркани чудаци,
индолентни, афектно слаби, тъпи безделници

Според Кречмер циклотимните и шизотимните темпераменти понякога включват социално ценни личностови характеристики или специални заложби, които могат да бъдат открити
при поетите, изследователите, философите и
вождовете (таблица 3). Те се свързват с характеристики, свойствени на креативните личности
или такива, съдържащи се в личностовата характеристика „креативност“.
Към циклотимните темпераменти на
творци Кречмер включва следните именити
личности (2): Гьоте, Александър Хумболт, Коперник, Кеплер, Лайбниц, Нютон, Фарадей, Лутер, Лизелот фон Пфалц, майката на Гьоте, Готфрид Келер, Йеремия Готхелт, Фриз Райтер,
Херман Курц, Хайнрих Зайдел, а също и Хебел,
Буш, Хайне, Волтер, Фридрих Велики и Ницше,
които са по същество преходни форми от циклотимния към шизотимния темперамент.
Към шизотимните темпераменти на творци Кречмер включва следните имена (2): Кант,
Шелинг, Спиноза, Якоби, Менделсон, Лок, Волтер,

Лотце, Хегел, Щраус, Хердер, В. Хумболт, Фенелон, Киркегор, Фихте, Шлайермахер, Еразъм,
Мелнхтон, Ампер, Кардан, Паскал, Болие, Шилер,
Кьорнер, Уланд, Тасо, Хьолдерлин, Новалис, Платен, Стриндберг, Толстой, Грилпарцер, Хебел,
Клайст, Ото Лудвиг, Грабе, Айхендорф, Мьорике и
Морис Швинд.

СПЕЦИФИЧНИ ЗАЛОЖБИ ПРИ ГЕНИИТЕ
По отношение на „великите гении“ Кречмер
пише следното: „[...] ние не сме склонни да разглеждаме като пример особено изтъкнатите
хора, защото великите гении, каквито са например Гьоте, Шекспир или Русо, биологически са
резултат от много сложни конституционални
съчетания и синтези и по своята конституционална чистота отстъпват на редица по-малки
таланти“ (2; курсив мой). В този ред на мисли
Lombroso например разглеждал гения като резултат от дегенеративна епилептоидна психоза (27, 34).
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Таблица 3. Специфични заложби при циклотимните и
шизотимните темпераменти (2, 25)
Социално
ценни типове
Поети
Изследователи

Вождове

Циклотимици

Шизотимици

Реалисти,
хумористи

Патетични натури,
романтици, творци на формата

Дескриптивни
емпирици

Логици, систематици, метафизици

Решителни,
пробивни натури,
организатори,
ловки посредници

Чисти идеалисти,
деспоти и
фанатици, хора
на студената
пресметливост

ОПИТ ЗА НЕВРОБИОПСИХОЛОГИЧНО ОБЯСНЕНИЕ
НА ТЕМПЕРАМЕНТНАТА ТИПОЛОГИЯ

Шизофренната психоза корелира с повишени
нива на допамин (мезолимбична хипердопаминергия) във вентралния стриатум (amygdala,
nucleus accumbens) и с понижени такива нива в
префронталния кортекс (мезокортикална хиподопаминергия) вследствие на NMDA-хипоглутаматергия в префронталния кортекс (13). Една от
функциите на допамина във вентралния стриатум
е да медиира т.нар. reward prediction error, или
грешките при предвиждането на възнаграждение
и стойностите на възнагражденията (20, 32, 33).
При напълно известно възнаграждение допаминергичните неврони почти не се активират, докато
при напълно неизвестно възнаграждение се наблюдава най-голямо отделяне на допамин.
Атрибутирането на значимост, медиирано от
допаминергичната активност във вентралния
стриатум, е алтерирано при психозата, като се
отделя повече допамин, отколкото е необходимо за кодиране на стойностите на възнаграждение (23). Допаминът медиира стойностите на
възнаграждението, но не самото възнаграждение, което най-вероятно корелира с ендогенните опиоиди (енкефалини, ендорфини). По този
начин допаминът придава ценностна стойност на стимулите. При мезолимбична хипердопаминергия обаче стимулите получават
девиантни стойности – или по-високи, или пониски. Това създава объркване при интерпретацията на сензориума.
В частност при шизофрения се наблюдава
емоционално свръхактивиране: „[...] в хиперафективния континуум на ендогенните психози
[...] емоционалното свръхактивиране на манийните и депресивните психози при БАР [биполярно афективно разстройство] е с осъзната ЕВ
[емоционална валентност] (позитивна или нега-

тивна), докато амбивалентното емоционално
свръхактивиране при шизофренните психози по
правило е неосъзнато“ [...] при шизофрения
двата афективни полюса по ЕВ съществуват едновременно и именно затова говорим за „емоционална амбивалентност“, а не просто за
„афективна биполярност“ [...] емоционалната
амбивалентност при шизофренните психози [...]
не е само между манийно и депресивно, но и
между манийно и параноидно настроение“ (3;
курсив в оригинала). Нещо повече, „разликата
между „афективни“ и „неафективни“ психози не
е в засилената или отслабената им афективност,
а в степента на нейното осъзнаване“ (3; курсив в
оригинала). По този начин според Хараланова и
Хараланов, 2017 (3) параноидната афективност
се осъзнава, а манийните и депресивните – не,
като трите все пак лежат на един общ хиперафективен континуум.
Така при шизофренията външният свят, както и вътрешният, получават изкривени интерпретации, което води до бъркането на един стимул с друг, а в крайна сметка и до появата на
халюцинации. Хиподопаминергията в префронталния кортекс от своя страна допринася за
лесното нахлуване на репрезентации в работната памет и слабото им задържане в нея.
Шизофренната амбивалентност тогава
може да бъде обяснена със симултанна активация на зоните на страха в amygdala и зоните на
възнаграждението в nucleus accumbens и hypothalamus. Работната памет, чието представителство е префронталният кортекс, обаче позволява доминацията единствено на една от афективните валентности, позитивна или негативна,
като недоминантната валентност остава или
неосъзната, или слабо осъзната (при амбивалентност). Dehaene et al., 2006 (13) постулират
теорията за глобалната невронна работна площ
(global neuronal workspace theory): групи от неврони във фронталната и париеталната кора се
борят за доминация и информацията от тези,
чиято възбуда е най-силна, навлиза в работната
памет и бива осъзната, докато останалата информация остава неосъзната. По този начин
доминиращата възбуда от amygdala би маскирала възбуда от nucleus accumbens и в съзнанието би се манифестирал само единият полюс от
афективната валентност, именно страхът.
Халюцинациите от своя страна се обясняват
с бъркането на стойностите на стимулите на базата на вярванията на личността, тъй като, в съгласие с пробабилистичната статистика на Бейс
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(Bayesian inference), мозъкът бърка един стимул
с друг, а накрая дори активира дадена репрезентация и при липсата на обективен стимул (7).
В норма допаминът се връща в нормални
стойности, след като стимулът е изчезнал. При патологията обаче стойностите на допамин остават
високи. Налице е намалена латентна инхибиция
(latent inhibition) или намалено угасване на репрезентациите (по-малко време за придобиване на
смисъл) на фамилиарните стимули (10). Последната се свързва с повишена креативност при нормални индивиди (8). Счита се, че намалената латентна инхибиция води до повишено съдържание
на градивни блокове, които участват в креативния
процес и впоследствие водят до по-креативни
продукти, т.е. такива с по-голяма общественозначима стойност (15).
Така обяснена, допаминергичната теория за
атрибутирането на стойностите на възнаграждението хвърля нова светлина върху темпераментната типология на Ернст Кречмер. При циклоидния темперамент се наблюдава увеличение (при хипомания, мания), респ. намаляване
(при хиподепресия, депресия), на освобождаването на допамин в мезолимбичната система,
но това увеличение остава в нормите. При шизофренните психози и шизотимното личностово
разстройство освобождаването на допамин
надхвърля нормалните нива и води до характерна мезолимбична хипердопаминергия, обу
лавяща позитивните психотични симптоми и
до симултанната поява на афективна притъпеност (вдървеност, парализа) и хиперестезия.
Хиперестезията представлява границата на
нормата на емоционалната валентност в посока
емоционална възбуда, докато надпределното
преминаване обуславя появата на афективна
притъпеност. Последната води до сериозна
увреда в придаването на значение на възприетите стимули и евентуално, до изкривяването на
значението на стимулите, липсата на значение и
парадоксални реакции (надпределна възбуда,
която преминава в задпределно задържане).
Афективната притъпеност е близка до шизофренната обърканост (schizophrenic perplexity),
при която най-вероятно става въпрос за „информационно наводнение“ вследствие на мезолимбична хипердопаминергия: мозъкът изпитва трудност при „отгатването“ на стимулите,
идващи от сензориума, тъй като е увредена
функцията за придаване на значение. Близко и
сходно състояние е и т.нар. афект на недоумение. Обратно, ако афективността премине дру-

гата граница на емоционалната валентност, се
наблюдава афективна студенина, която е идентична с постшизофренната депресия и депресията – там липсва придаване на значение поради
липса на възбуда, на тонус. В този ред на мисли
Кречмер пише следното: „Само онзи, който
знае, че повечето шизоиди се отличават не
просто с прекалена чувствителност или равнодушие, а с едното и другото едновременно,
при това в напълно различни комбинации, само
той притежава ключа за разбирането на шизоидните темпераменти“ (2; курсив мой).

ФИЛОСОФСКО ПОЯСНЕНИЕ
НА ВРЪЗКАТА КРЕАТИВНОСТ–ПСИХОЗА
По отношение на различието между ядрената шизофренна психоза и шизотипните личностови разстройства (психопатии), Siever, Kalus &
Keefe, 1993 (35) намират, че пациентите с шизотипни личностови разстройства манифестират
мезолимбична хипердопаминергия, без задължително да манифестират симултанно и мезокортикална хиподопаминергия. Именно такава
конституция би благоприятствала креативния
процес и съответно, продуктите от него.
Според Dimkov, 2018 (15), именно филтърът,
който пресява включването на репрезентации в
работната памет, играе ключова роля в креативния процес. Репрезентациите се подхранват
с енергетични заряди от мезолимбичната система и ако възбудата е достатъчно силна, навлизат в работната памет, която е структурирана
на няколко нива с различно ниво на абстрактност (5, 6, 24). Възбудата се медиира от допаминергичните D2 рецептори в мезолимбичната система (15), докато поддържането на репрезентациите в работната памет зависи от допаминергичните D1 рецептори в мезокортикалната система, както и от фронталните глутаматергични-NMDA и ГАМК рецептори (9).
Самият Кречмер пише за „великите гении“ като съвкупност от „сложни конституционални съчетания и синтези“ (2). В светлината на невробиопсихологичното обяснение на психотичния спектър, изложено по-горе, ще разгледам „великите
гении“ именно като сложни съвкупности от съчетания и синтези на редица психопатологични черти, които въпреки това позволяват манифестирането на творческия гений. Подобно на Lombroso
Кречмер вижда гениите като комбинация от психопатологични черти (комбинация от шизотимни
и циклотимни черти), тоест като резултат от деге-
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нерация. Така геният се явява предшественик на
психичната болест или случайна комбинация от
патологични черти, които изграждат сполучливи
личностови характеристики и съответно водят до
общозначими креативни продукти.
Някои автори отбелязват наличието на т.нар.
тъмна страна на креативността, като например повишената способност за лъжа при креативните личности и негативните последици от
креативните продукти (11, 19, 26, 28). Runco например твърди, че не съществува такава тъмна
страна на креативността: „Креативните продукти
и усилия могат да бъдат злонамерни, но това е
видимо в техните последици, а не е присъщо на
качеството „креативност“, нито е необходима
черта на креативната личност“ (30; превод мой).
Въпреки мащабните проучвания в областта
на психологията и невронауката на креативността, изследванията в областта на философията на креативността почти липсват (18).
Философията на креативността покрива следните въпроси: дефиниция на креативността, отношение между креативност и въображение, рационалност при креативния процес, телеологичност при креативния процес, отношение
между креативност и знание, обяснимост на
креативността, теории за креативността, креативността като добродетел, отношение на креативността към традицията, креативността в науката и изкуството (18).
Към тези въпроси бих желал да прибавя и
въпроса за отношението на психиатрията
към креативността. В литературата има проучвания върху креативността при биполярно
афективно разстройство (22, 31, 37), хипомания
(17), шизофрения (4) и шизотипните личностови
разстройства (16). Основните заключения са, че
мезолимбичната хипердопаминергия при трите разстройства наред със сравнително запазената префронтална функция допринасят
за манифестирането на креативността. Все
пак наблюдава се камбановиден ефект (Uinverted curve): при остра манифестация на болестните симптоми креативността намалява
пропорционално. Най-висока креативност се
наблюдава при хипомания, следвана от шизотипните личностови разстройства, манията
при БАР и накрая – при продрома на шизофрения и острата шизофренна психоза.
Изложените факти и разсъждения предоставят възможност за частнонаучно обяснение и общофилософско пояснение на креативността
като съвкупност от психопатологични черти

П. Димков. Темпераментната типология на Ернст Кречмер …

(шизотимни и циклотимни), а това потвърждава
хипотезата на Lоmbroso за гения като дегенеративен плод на елиптоидна психоза. От еволюционно гледище съществуват две възможности за
обяснение на креативността, представена и в този
вид: или тя се явява съвкупност от случайности,
или еволюционно е мутация, чиято цел е била
адаптивна, но впоследствие се е превърнала сама
или под влиянието на външни и/или вътрешни
промени в дезадаптивна функция. Мезолимбичната хипердопаминергия в комбинация с мезокортикалната нормалдопаминергия наистина се
явяват адаптивен отговор на променящата се среда, в която човекът съжителства. Дали мезокортикалната хиподопаминергия, която, съгласно теорията на Дж. Х. Джаксън за диссолюцията, води
до мезолимбична хипердопаминергия е първична, или става въпрос за две различни невронни
състояния, както преполага двукомпонентната
теория за психозата, това остава открит въпрос.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Креативността като процес и като личностова характеристика днес е широко проучвана в
психологията, докато общофилософското ù пояснение остава липсващо. Ернст Кречмер разглежда „великите гении“ на човечеството като
съвкупност от психопатологични черти (шизотимни и циклоидни) в съгласие с теорията на
Lombroso, която постулира, че геният е дегенерат, продукт на епилептоидна психоза. С помощта на частнонаучно обяснение на креативността в психотичния спектър бе възможно да
се екстраполира, че най-вероятно креативността
у гениите корелира с мезолимбична хипердопаминергия в комбинация със запазена мезокортикална допаминергична функция. Това означава, че креативността, най-ценното качество
у човека, се явява или адаптивен, или дезадаптивен еволюционен ход. Дали става въпрос за
две различни състояния, както постулира двукомпонентната теория за психозата, или те са
взаимосвързани, остава открит въпрос, който
съдържа в себе си главния въпрос за природата
на човешкото и нейната посока на еволюция
или деволюция. Парадоксално е, че креативността би могла да бъде дезадаптивна функция.
По всяка вероятност обаче, изглежда, че нейната функция е адаптивна. Връзката психозакреативност и бъдещата еволюция на човека са
белязани от този парадокс, а именно – как една
генетично адаптивна функция би могла да доведе до най-тежкото психично разстройство.
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Резюме. Представен е литературният герой Алексей Кирилов от романа на Фьодор Достоевски
„Бесове”. Акцентира се върху самоубийството на Кирилов и се търси отговор на въпроса дали става дума за психиатричен случай, или за екзистенциален герой. Що се отнася до автора – Достоевски, той е пример за доброто използване от забележителен писател на неврологично разстройство
(епилепсия), превръщащо страданието в изкуство и недостатъка в предимство.
Ключови думи: самоубийство, епилепсия, Достоевски, Кирилов

KIRILLOV AND DOSTOEVSKY
Ivo Mitrev
Clinic of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Plovdiv
Clinic of Psychiatry and Medical Psychology, Sveti Georggi University Hospital – Plovdiv
Abstract. The literary character Alexei Kirillov from the Fyodor Dostoevsky’s novel “Demons” is presented. Emphasis is placed on Kirillov's suicide and the answer to the question whether it is a psychiatric
case or an existential hero we are speaking of. The Dostoevsky's case illustrates the good use of a common neurological disorder (epilepsy) by a remarkable writer, who transforms suffering into art and a
disadvantage into an advantage.
Key words: suicide, epilepsy, Dostoevsky, Kirillov

КИРИЛОВ
Героят на Фьодор М. Достоевски от „Бесове”
(1) Алексей Нилич Кирилов е на 27 години,
„строен и сух брюнет с бледо, малко землисто
лице, черни и без блясък очи; прилично облечен, замислен и разсеян. Говори спънато и някак неграматически – странно размества думите
и се заплита, ако трябва да състави по-дълга
фраза”, защото му е „все едно”. Завръща се в
Русия след четиригодишно странстване и е инженер строител, който търси работа в строежа
на жп мост. Още при появата си в действието
Кирилов заявява: „Никога никому не говоря.
Презирам да говоря.” „Не мога да понасям, когато разсъждават. Никога не ща да разсъждавам.” Въпреки че говори малко и „неграматически”, по-нататък в романа става ясно, че разсъждава. „Всеки мисли едно, а после веднага –
друго. Аз не мога друго – цял живот – едно.
Цял живот ме измъчва Богът.”

САМОУБИЙСТВОТО
Алексей Кирилов иска да се самоубие, защото „така е намислил” (и в крайна сметка се
самоубива). Според Кирилов Бог е необходим и
трябва да го има. „Но аз знам, че го няма и не

може да го има. Как не разбираш, че не може
да се живее с тези две мисли едновременно?
Човек може да се застреля единствено поради
това.” Кирилов отива много по-далеч: „Щом
няма Бог – значи аз съм Бог.” Ако има Бог, всичко е негова воля. „Ако няма – моята воля е моя
и аз съм длъжен да проявя своето своеволие!
Защото цялата воля е станала моя. Нима наистина никой на цялата планета, който е
отрекъл Бога и е повярвал в своето своеволие,
няма да се осмели да докара своеволието си до
крайния предел? Длъжен съм да се застрелям,
защото най-крайният предел на своеволието
ми е да убия себе си.” На предложението на ръководителя на революционерите вместо себе си
да убие някой друг, посочен от него, Кирилов
отговаря, че това би било най-голямото падение
на своеволието му.
Открай време хората са се занимавали единствено с това да си измислят богове, за да живеят, за да не се самоубиват – това според Кирилов
е световната история, дори до днес. „Две неща,
два предразсъдъка спират хората от самоубийство – едното малко – другото – голямо.
Но и малкото е също голямо.” Първото е болката. Депресивните и психотично болните въобще
малко мислят за болката, те действат изведнъж,
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твърди Кирилов. „А тия, дето обмислено – много мислят. Представете си камък, голям колкото голяма къща; той виси, а Вие сте под него. Много ще Ви е страх, че ще боли. Всеки –
пръв учен, пръв доктор, всеки много ще го е
страх. Всеки ще знае, че няма да боли, и всеки
много ще го е страх, че ще боли. Второто, голямото е Оня свят (наказанието).”
„Бог е болката от страха пред смъртта.
Животът се дава сега срещу болка и страх. Сега
човек обича живота, защото обича болката и
страха.” Единствен Кирилов за пръв път в световната история не е пожелал да си измисля Бог.
Свободата според него човек ще я има, когато му
е все едно дали живее, или не живее. На когото
му е безразлично живее или не живее, ще бъде
нов човек. „Всеки, който иска истинската свобода, е длъжен да убие себе си. Който посмее да
убие себе си, той е научил на лъжата тайната.
Оттук нататък няма свобода: тук е всичко,
оттук нататък няма нищо. Който посмее да се
убие, е Бог. Сега всеки може да направи, че да
няма Бог и че да няма нищо. Но никой още нито
веднъж не е направил.” Има милиони самоубийци, „но все не за това, все със страх и не за това.
Не за да убият страха. Който убие себе си само
за да убие страха, той тутакси ще стане Бог.”
На възражението на събеседника си, че няма да
свари, Кирилов отговаря „все едно”. Което като че
ли е противоречие.

ПРОТИВОРЕЧИЯ
Кирилов не вярва в бъдещия вечен живот
(който религията обещава), а в „тукашния” вечен. „Живот има, а смърт изобщо няма.”
Кирилов: „Не разбирам, как досега атеистът е можел да знае, че няма Бог, и тутакси
да не се самоубие. Да осъзнаеш, че няма Бог и
тутакси да не осъзнаеш, че ти си станал Бог,
е глупост, инак непременно ще се самоубиеш.
Осъзнаеш ли го – ти си цар и вече няма да се
убиваш, а ще живееш заобиколен с най-голяма
слава. Някой един обаче, онзи, който ще е първият, непременно трябва да се самоубие –
инак кой ще почне и кой ще докаже? Аз съм,
който ще се убие, който ще започне и ще докаже. Аз съм все още по неволя Бог и съм нещастен, защото съм длъжен да проявя своеволието си. Всички са нещастни, защото
всички се боят да проявят своеволието си.
Човекът досега е бил нещастен и беден, защото го е било страх да прояви до края главното си своеволие, а е своеволничел едва-едва,

по ученически. Ужасно съм нещастен, защото
ужасно се боя. Страхът е проклятието на човека… Но аз ще покажа своеволието си, длъжен съм да си повярвам, че не вярвам. Ще почна и ще свърша и ще отворя портите. И ще
спася всички хора. Само това ще спаси и ще
прероди човека от идващото поколение. Защото, както да не го мислих, в тоя физически
вид човекът не може без оня, предишния Бог.”
Но той, който ще покаже пътя, „ще отвори
портите”, приема от безразличие да се използва
самоубийството му за една кауза, която презира. Защото му е все едно („Тази нощ реших, че
ми е все едно.” „Съгласих се, защото ми е все
едно.”). Преди самоубийството си подписва
писмо, че е извършил убийство, и то на близък
човек. Поема чужда вина, въпреки че държи
веднъж завинаги да се узнае: „Три години търсих атрибута на моята божественост и го
намерих: атрибутът на моята божественост
е Своеволието! Това е всичко, с което мога да
покажа непокорството си и страшната си
свобода в най-главното. Защото тя е много
страшна. Самоубивам се, за да покажа непокорството си и новата си страшна свобода.”
Въпреки предсмъртното си писмо Кирилов твърди, че „всекиму предстои да узнае; всички ще
узнаят. Всичко тайно ще излезе наяве.”

ВРЕМЕТО
„Има един миг, вие стигате до мига, в
който времето внезапно спира и почва вечното.” На друго място в романа Кирилов пояснява: „Когато човек достигне щастието, няма
да има вече време, защото не е нужно… Времето не е предмет, а идея. Ще угасне в ума.”
Или както се кълне ангелът в Апокалипсиса, вече няма да има време.
За времето Кирилов споделя още: „Идват
секунди – по пет или шест, не повече, – когато
внезапно усещаш, че си постигнал вечната
хармония. Неземно усещане. Не, не говоря за
небесния му произход, а за това, че в земния си
облик човек няма да го понесе. Или трябва да
се промениш физически, или да умреш. Съвсем
ясно, безспорно усещане. Сякаш изведнъж се
сливаш с цялата природа и изведнъж си казваш – да, истина е! Не изпитваш умиление, а
просто радост. И не прощаваш, защото
просто няма какво да прощаваш. И не че обичаш – не – о, това е много повече от любов!
Най-страшното е ужасяващата очевидност,
че тази радост трае ли повече от пет секун-
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ди – душата няма да го издържи и трябва да
изчезне. През тия пет секунди аз изживявам
цял един живот и ще дам за тях целия си живот, защото заслужава.” Събеседникът му отговаря, че го дебне епилепсия.

ПСИХИАТРИЧЕН СЛУЧАЙ?
От психиатрична гледна точка, като че ли
приемливо е гледището, че Кирилов има психоза: той изказва редица налудни/мегаломанни
идеи (в резултат на което се самоубива), налице
са прояви на мисловна дезорганизация, епилептични симптоми, липса на критичност и пр.
Как стоят нещата от гледната точка на екзистенциализма?
Според Албер Камю (2) самоубийството на
Кирилов е педагогическо. Кирилов е главният
обект на обсъждане във философското есе на
Албер Камю „Митът за Сизиф” (3). Според Камю
човекът, който предявява тази безумна претенция („Щом няма Бог – значи аз съм Бог”), е от
този свят: „Той прави гимнастика всяка сутрин, за да поддържа здравето си. Вълнува се
от радостта на Шатов, когато той се сдобрява с жена си. На един лист, който ще намерят след смъртта му, иска да нарисува мутра, която им се плези. Той е младежки дързък и
гневен, страстен, методичен и чувствителен.
От свръхчовека притежава само логиката и
натрапчивата идея, от човека – всичко останало. Но все пак той говори спокойно за своята божественост. Или не е луд, или Достоевски е луд. Движи го не грандомания. И да се
разбират думите буквално този път, би било
смешно. Той не е богочовек, а човекобог. И като всеки от нас може да бъде разпнат и измамен” (3). „За Кирилов, както и за Ницше, да
убиеш Бог, означава сам да станеш Бог – означава да осъществиш на тази земя вечния живот, за който говори Евангелието” (3).
Според друг екзистенциалист обаче – Лев
Шестов (4), Достоевски и Ницше са типични
„обратни симуланти” (т.е. диссимулация), които се преструват на душевно здрави, макар да
са душевно болни. Според Шестов Достоевски
добре знае, че е болен, но проявява своята болест само в онази степен, в която чудачеството
все още минава за оригиналност: „С инстинкта, присъщ на всички, които се намират в
постоянна опасност, той никога не премина
определена граница. Ножът на гилотината
на общественото мнение винаги висеше над
него… Но той винаги успяваше да се предпази
от излишни движения (4).”

АВТОРЪТ
Досега различните опити за предоставяне на
научни обяснения за изкуството не са дали никакви резултати (5). Пример за научен редукционизъм например е теорията, че кубизмът на Пикасо е мигренозна аура (6). И все пак, от какво
страда Достоевски? Мненията са твърде много,
твърде разнообразни и твърде объркващи (7). В
научната медицинска литература има данни, че
Достоевски страда от епилепсия (5, 7-11), невротизъм (11, 12), патологично влечение към хазарт
(12). Не може да има съмнение, че той има епилептично разстройство (7). Достоевски страда от
епилепсия през цялата си литературна кариера
(5), вероятно от ранна възраст до смъртта си –
големи епилептични припадъци, предшествани
от аура (9, 11). Има епилепсия, локализационно
свързана вероятно с темпоралния лоб (5, 10).
Въпреки че е страдал сериозно, поради честите
си припадъци, той отказвал каквото и да е лечение, отхвърлял препоръките на лекарите, една от
които била да спре да пише (9).
Някои автори (8) смятат, че Достоевски не е
имал психични или соматични прояви между
конвулсиите. Според други обаче (10, 11) теорията, че писателят не е страдал от интериктални (междупристъпни) невропсихологични дефицити, не може да бъде поддържана. Лошата
памет на Достоевски е добре известна; той си
водел бележки за всичко (10); има данни за нарастваща загуба на памет, както за скорошни,
така и за отдалечени събития от 40-годишна
възраст нататък, което подкрепя прогресивно
увреждане на мозъка (11). Тази информация
прави неправдоподобни аналитичните интерпретации на Фройд и неговите последователи, че
епилепсията на Достоевски е хистерична по
произход и че този процес има своите корени в
безсъзнателната омраза на Достоевски към баща му и латентна хомосексуалност (11). Въпреки
това според L. G. Kiloh: „невротизмът на Достоевски очевидно се подкрепя от неговата пожизнена хипохондриаза, обсесивност, параноидни
черти, тенденция към реактивни депресии и
квазихалюцинаторни епизоди, които вероятно
не са епилептични“ (11). J. C. DeToledo предполага, че самият Достоевски е бил наясно с вторичните печалби, идващи от симулирането на
припадъци и може да е имал епилептични и
неепилептични гърчове, както казва по-рано в
живота си самият Достоевски (13).
Писателят превежда своя личен опит с епилепсията в редица от своите литературни герои,
един от които е инженер Кирилов (9). Споделе-
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ното от Кирилов за времето – идеята, че моментът на щастие си струва цял един живот, вероятно е вдъхновена от собствената епилептична
екстатична аура на Достоевски (5, 7).
В романите на Достоевски често се среща
суицидно поведение, главно завършени самоубийства (14). Психиатрите са склонни да пренебрегват прозренията на Достоевски за самоубийството (15). Някои автори класифицират самоубийството на Кирилов като „егоистично” по
Е. Дюркем (15). Самоубийството на Кирилов е
било тълкувано и като „самоубийство на безсмислието”, поради безнадеждност да бъде
разбран от другите (15). Според цитирания погоре Л. Шестов, Кирилов се самоубива не за да
се отърве от живота, а за да изпробва своята
сила (16). Видно е, че Кирилов има доста общо
със Свръхчовека на Ницше. А според Фридрих
Ницше: „Достоевски е единственият психолог,
от който аз можех да науча нещо: запознанството си с него аз отнасям към най-прекрасните сполуки в своя живот” (16).
Достоевски като писател е доста странен за
XIX век, езикът му има репутация на "погрешен"
и "неправилен". Но това се оказва език на бъдещето, на трагичния ХХ век, с неговите световни
войни и революционни ужаси. "Болният" език на
Достоевски се е превърнал в огледало на човешката природа и структурата на Вселената (10).
В заключение може да се посочи, че нито
епилепсията на Достоевски, нито неговата „невротичност” могат да обяснят или отклонят от
дълбочината и мъдростта на литературните паметници, които ясно свидетелстват за богатия
му гений (11). Преди всичко случаят на Достоевски илюстрира доброто използване от забележителен писател на неврологично разстройство,
превръщащо страданието в изкуство и недостатъкът в предимство (5).
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КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО //
CLASSICAL PSYCHIATRIC LEGACY

ОТКЪСИ ОТ „ПИСМОТО НА ЕДИН ПАРАФРЕНЕН”
НА УЗУНОВ И ЗАИМОВ (1972)1
... Тъй като нашата задача в настоящата работа не е цялостен анализ на психозата, а само представяне и анализ на писмото на болния, ще се задоволим само с кратко обобщено излагане на основните моменти на психотичната продукция.
Като се съди по разказа на болния, психозата е довела до богата психотична продукция около 1935 г. Във
връзка с това сам болният разправя следното:
„Към края на 1935 г. аз улових един интересен сън,
който беше цяло откровение за мене. Както спях, Космосът пипна мозъка ми като с електрически ток и аз хванах
следните думи: „За в бъдеще ти няма да имаш нужда от
мозъка си, тъй като аз ще ти поднасям готови, билиони
пъти по-великолепни, мисловни постройки, отколкото ти
би могъл да сътвориш. Тебе няма да ти остава нищо друго, освен да продаваш фасони пред хората с материали,
поднесени ти от професор Космос”.
След събуждането преживяното в съня довежда до
формиране на трайна налудност. Приемайки с готовност
да стане оръдие на чужда воля (синдром на КандинскийClerambaut), болният се превръща в „Главен представител” на Космоса на Земята и чрез това – във властелин на
планетата.
В по-нататъшното протичане на психозата сънищата
продължават да играят съществена роля, като в тях, както и в будно състояние, продължават да се формират нови налудности за величие. Постепенно болният се превръща в най-велик физик, математик, химик. Той получава от Космоса способността да управлява мисълта на хората от разстояние и да ръководи постъпките им. Така,
Втората световна война е всъщност дело не на Хитлер и
Мусолини, а на Белия Лъв. Ръководейки световните дела,
след Втората световна война той подготвя „Трета”, като
формира за целта армии на 100 държави, които ще пусне в ход като фигурите на шахматната игра и ще се наслаждава на събитията. Поръчано му е от Космоса в тази
война да избие всички мъже и да останат на Земята само
жени и Белия Лъв. Те ще бъдат две категории: едните,
„най-големите хубавици”, ще станат негови жени, а останалите ще бъдат техни робини.
1Uzunoff

G, Zaimov K. Les écrits d’un paraphrene. Annales médico-psychologique 1972; 130, 3: 327-356.
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Друга област, в която болният е „нечут големец на науката”, това е езикознанието. Той е „езиков инженер”,
който работи с думите „като с електроматериал”. Според
него всяка отразяваща се в неговия мозък и съзнание
дума е енергетичен фокус, който като „мозъчна звезда”
пръска мисълта му в различни посоки. Този процес е
„върхът на великолепието”, тъй като прочитането или чуването на коя и да е дума пръска мисълта му в „билиони
направления”. При това думите, възприети от Белия Лъв,
се разпадат на части и всяка частица добива свое значение чрез близостта си с думи от различни езици (болният
владее немски, руски, френски, английски и отчасти други езици). Чрез тези нови значения Космосът разкрива на
Белия Лъв бъдещето. Така напр. думата „отвориш” се
разпада на френската дума haut, руската вор и френската riche. Чрез тези преводни значения Космосът съобщава на болния, че той като „Върховен крадец” ще заграби
световните богатства и ще стане безкрайно богат.
Името „Белия лъв” е получено по аналогичен начин от
фамилията на болния Белев, която е разпадната на думите бял и лъв. Според болния сегашното мислене на хората
представлява „случайно смесване на парченцата на едно
счупено огледало”. Белия Лъв ще постави всяко парченце
на мястото му и ще покаже блясъка на огледалото и начина, по който то трябва да отразява. При това сега отражението е по-правилно при „лудия”, отколкото при
„здравите простаци”. Белия Лъв е доказал, че „лудият” е
безкрайна ценност – той е радиостанция, чрез привидно
разкъсаните думи на чиито предавания говори Космосът.
Като езиков инженер и гений болният постепенно
създава и свое инженерно писмо. Във връзка с това той
разказва:
„Към края на 1935 г. дойдох до идеята да си построя
мое собствено инженерно писмо. От тогава досега аз постоянно работя върху това писмо и го усъвършенствам.
Негова основа са знаци от механиката и математиката,
но използвам и знаци от всички езици – което ми дойде
под ръка. Космосът заповядва коя секунда кое нещо какво óро да úгра.
Цялото мое инженерно писмо е разположено в координатната система. В моята азбука няма малки и големи
букви. Това са идиотизми. Има само един вид букви. Аз
съм дошъл до идеята да ориентирам знаците и буквите в
пространството. За разбирането на моето писмо трябва
да се знае, че аз бележа основните гласни чрез прави линии, поставени под определен наклон в координатната
система. По този начин гласните добиват следното разположение: … гласната „а” е права линия над хоризонталата, наведена на 45 в ляво; „е” представлява отвес над
хоризонталата; „о” е права под хоризонталата 45 в дясно; „у” е отвес под хоризонталата. По този начин аз давам
наклон от 45 на тези гласни, които смятам за основни.
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По аналогичен начин, но поставени под
ъгъл 22.5 спрямо хоризонталата или отвеса,
аз отбелязвам и някои други гласни, както и
редица съгласни, така че в координатната
система се образува една великолепна звезда ...
Всъщност може да се каже, че координатната система е образувана о въртенето
на стрелката на часовника, от вечното движение на времето. Като него ще бъде вечно
и писмото на Белия Лъв.
Цялата азбука има следните знаци (фиг.
3) ...”
…
... При вече споменатите описания на
създаване на нови езици при шизофренно
болни не се отбелязва създаване на ново цялостно собствено писмо. Именно в това отношение нашият болен, струва ни се, представлява интерес.
Като се има предвид еволюцията на човешкото писмо, лесно е да се види, че в
писмото на описвания от нас случай се съдържат знаци, съответстващи на споменатите четири периода от тази еволюция:
пиктограми, идеограми, сричкови и буквени
знаци. Тази особеност дава възможност в
писмените знаци на болния да се открият
елементите на една регресия, тъй като те
преповтарят еволюцията на човешкото
писмо. Така например, знаците № 35 (зазидана греда) и № 44 (гребен) от фиг. 16 имат
характер на пиктограми. Знаците № 9 (метла), № 22 (трансмисия) и други са с характер на идеограми. Знаците на фиг. 6 и фиг.
11 отговарят на срички, а тези на фиг. 3
съответстват на отделни звукове.
В рамките на настоящата работа ние, естествено, не бихме могли да направим подробен анализ на понятието регресия и на
съдържанието, което може да бъде вложено
в него. Ще отбележим само, че в подкрепа и
на други наши работи ние не можем да видим съдържанието на това понятие като
просто връщане към изживяни във филогенезата или онтогенезата етапи в развитието
на дадени функции. В конкретния случай
не би могло с истински научни основания
да се приеме, че съществува отпадане на
определени функционални нива, които
„оголват” филогенетично или онтогенетично
изживени равнища и механизми, имащи от-
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ношение към писмената реч. Според нас
при болния психотично мотивираните опити за създаване на нещо ново и оригинално,
при налудното отпадане на критиката, водят до отправяне по вече изминати от човечеството пътища. Съпоставянето на
„архаични” писмени знаци в случая е без
друго улеснено от богатия социален опит на
болния. Известно е, че и днес знаци, аналогични на пиктограмите, се използват в рекламите, а символи, подобни на пиктограми
и идеограми, могат да бъдат открити в пътните знаци и т.н. Този кратък анализ е,
струва ни се, достатъчен, за да покаже
сложността на явленията на т.нар. регресия в психопатологията, която никога не е
просто връщане към отминали етапи на
фило- и онтогенезата, а комплексен процес,
разгръщащ се в обстановката на новите
качества на болестта, при които биологичното и социалният опит интерферират по
твърде усложнен начин. Тъкмо тази сложна
интерференция е това, което при всеки конкретен случай би трябвало внимателно да
бъде анализирано.
Наред с елементите на регресия, в писмото на болния биха могли да се открият и
елементи на творчество, които не могат да
бъдат пряко изведени от психозата. Такъв
елемент е според нас динамичната пространствена ориентация на знаците, с кръгово движение, което несъмнено обогатява
техните изразни възможности. Тази пространствена ориентация показва известно
родство с огамското писмо2, използвано
през V-VII в. в Шотландия, както и със съвременното стенографско писмо3.
В писмените знаци на болния се отразяват редица моменти от неговата психотична
продукция и преди всичко неговите налудни идеи за величие, които са главният двигател за създаването на неговото писмо и за
цялата му „творческа дейност”. Обявил се за
гениален езиковед, инженер, математик,
болният влага в основата на своите писмени
знаци правата, окръжността, синусоидата,
интеграла и т.н. като символи на неговото
величие в областта на „инженерните науки”.
Въртенето на знаците (като часовниковата
2
3

От Ogm, бог на красноречието, на когото се е приписвало създаването на това писмо
Болният не е изучавал стенография
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стрелка) той свързва с идеята за вечното
движение на времето; то символизира безкрайността и господството на Белия Лъв над
света. Тук отново се налага една аналогия с
историята на писмените знаци. Известно е,
че при зараждането на писмеността редица
писмени знаци възникват от стилизацията
на свещени обекти. При създаване на глаголицата напр. Константин-Кирил Философ
влага в нея трите основни символа на християнската вяра: кръста, триъгълника (символ на Светата Троица) и кръга (символ на
Божията безкрайност ...).
Освен налудните идеи за величие в писмото на болния се откриват още два важни белега на шизофренното мислене: разкъсаността
и склонността към сгъстяване. Разкъсаност
личи във всеки написан от болния текст в
споменатите му съчинения. Сгъстяванията се
появяват в обединяването чрез един писмен
знак на множество разнородни съдържания.
Ще припомним напр., че за болния буквата
„б” означава числото 2, арабската армия,
буржоа, с. Балша, жена; буквата „в” – числото
3, турската армия, наука, женска гръд, с. Волуяк, първородно дете и т.н.
Разгледани цялостно, писмените знаци
на нашия болен дават възможност за проучване на възникването на символите и на
символното мислене при шизофренията.
Разглеждането на този въпрос обаче надхвърля задачите на тази работа.

ИЗВОДИ
Писмото на изследвания от нас болен от
парафренна форма на шизофрения представлява една цялостна и завършена система
с действителни възможности за отразяване
на човешката реч. Описание на подобно завършено и годно да отразява точно човешката реч психотично писмо от болен от шизофрения ние не можахме да намерим в литературата.
1. В писмото на болния се използват: а)
знаци, подобни на пиктограми, б) знаци,
аналогични на идеограми, в) знаци на срички, и г) знаци на отделни звукове. Съпоставени с преходите на еволюцията на човешката писмена реч, тези знаци отговарят на
четирите ѝ основни етапа. Това дава възможност в писмото на болния да се открият
елементите на една регресия. Ние тълкуваме
тази регресия не като биологичен процес, а
като сложно взаимодействие между психозата и социалния опит на болния.
2. Относително оригинален елемент в писмото на болния е динамичното пространствено ориентиране на писмените знаци, което променя и обогатява тяхното звучене.
Тази особеност показва известна родственост с древното огамско писмо.
3. В написаните от болния текстове се
откриват елементи на неговата психоза: налудни идеи за величие, мисловна разкъсаност, сгъстявания, символност и т.н.

Рубриката е подбор на главния редактор
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