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ПРОМЕНИТЕ В ГЛАВАТА ЗА ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА В МКБ‐11
Георги Ончев
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София
Резюме. След окончателното утвърждаване на МКБ‐11 от Световната здравна асамблея през м.
май 2019 г. предстои подаването на данните от здравните статистики на страните членки към СЗО
да започне от 01.01.2022 г. Промените в МКБ‐11 включват нови категории, гъвкави клинични опи‐
сания без ригидно придържане към стриктни диагностични критерии, групиране в повече, по‐
малки и по‐хомогенни раздели не само според феноменологията, но и според хипотетични под‐
лежащи фактори, пожизнен обхват на психопатологията, културни специфики и допълнителни
дименсионални оценки, особено в разделите за шизофрения и други първични психози и за лич‐
ностови разстройства. Представени са последователно общите принципи и структура на главата за
психични разстройства, новите (и отпадналите стари) категории и съдържанието в разделите с ак‐
цент върху различието с МКБ‐10, както и перспективите и значението за клиничната практика.
Ключови думи: МКБ‐11, диагноза, психично разстройство, дименсионален подход, културни специфики

THE CHANGES IN THE CHAPTER FOR MENTAL DISORDERS IN THE ICD‐11
Georgi Onchev
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Sofia
Abstract. Following the final approval of the ICD-11 by the World Health Assembly in May 2019, the
reporting of health statistics of the member states to the WHO to begin on January 1, 2022, is ahead.
The changes in ICD‐11 include new categories, flexible clinical descriptions without rigid adherence to
strict diagnostic criteria, grouping in larger number, smaller, and more homogeneous sections not only
on the basis of phenomenology but also according to hypothetical underlying common factors, lifespan
scope of psychopathology, cultural specifics, and dimensional approach, particularly for schizophrenia
and other primary psychoses and for personality disorders. The general principles and structure of the
chapter for mental disorders, the new (and the dropped old ones) categories, the content of the
sections with emphasis on the differences with ICD‐10, as well as the perspectives and the impact on
clinical practice – are all presented.
Key words: ICD-11, diagnosis, mental disorder, dimensional approach, cultural specifcis

ОСНОВАНИЯ
Окончателният вариант на 11‐а редакция на
Международната класификация на болестите
за статистика на смъртността и болестността
(МКБ‐11) [27] е утвърден от Световната здравна
асамблея през м. май 2019 от всички 194 страни
– членки на СЗО, включително България. Рабо‐
тата върху нея продължава повече от едно де‐
сетилетие и включва полеви изпитвания в стра‐
ни от различни региони на света на местните
езици, интернет базирани изпитвания, проуч‐
вания, сравняващи клиничните указания в МКБ‐
10 и МКБ‐11 и надеждността на диагностичните

описания, с прякото участие на 15 000 клиници‐
сти от 155 страни.
Разликата във времето от въвеждането на
предходната (МКБ‐10) до предстоящото въвеж‐
дане на новата редакция (01.01.2022 г.) е над 30
години – най‐дългият период между досегаш‐
ните редакции на класификацията на СЗО. Гото‐
во е и приложението „Клинични описания и
диагностични указания” (CDDG) (аналог на „си‐
нята книга” към МКБ‐10), което ще бъде публи‐
кувано от Отдела за психично здраве и злоу‐
потреба с вещества на СЗО [21]. Подготвени са и
версия за общата практика и глосарий. Предс‐
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тои преходен период на обучение и адаптиране
на клиницисти и администрации до 01.01.2022
г., като след тази дата данните от националните
здравни статистики следва да се изпращат в
СЗО с кодовете на МКБ‐11 [21].
Изводимо, основна цел на представеното
тук описание на промените в МКБ‐11 е наложи‐
телното запознаване на българските психиатри
с тях. Тази цел е свързана с очакванe за събуж‐
дане на любопитство, коментари и дори дебат,
както и за ангажиране на експертните бордове
и институциите, свързани със здравните поли‐
тики в областта на психичното здраве, към уси‐
лия за отговорен превод на класификацията и
обучение в нейното използване преди въвеж‐
дането ù.

ПОСОКА НА КЛАСИФИКАЦИИТЕ
Класификациите организират знанието и
опита в една област според някакви принципи
не само в науката, но и извън нея, като отговор
на нашата когнитивна потребност от подредба
и предсказуемост. Психиатричните класифика‐
ции са по същество таксономии, а не нозоло‐
гии. Нозологията, въпреки носталгичното позо‐
ваване на нея, остава, по думите на Ясперс,
идея в Кантов смисъл, или стимул за научно
дирене, но не и реалност [8]. Основните цели
на класификацията в психиатрията са достовер‐
но идентифициране на случаи, комуникация с
колеги и институции по разбираем начин, об‐
служване на здравната статистика и остойно‐
стяване на лечението и обособяване на групи
пациенти за научни проучвания [3]. Степента, в
която класификацията отговаря на тези цели,
определя тяхната полезност.
От 11‐те оси на Цицерон за оценка на mens
rea на подсъдимия пред римския трибунал [20],
през разточителните и произволни типологии
на Просвещението, като тази на Pinel [1], и на
техните неизкореними провинциални реликти,
каквито са локалните „школи”, през обособява‐
нето на психичните болести като отделен клас
от Griesinger, дихотомията на Kraepelin [16] и
мащабните систематики на XX в., разделящи
със замах психичната патология на ендогенна,
екзогенна и психогенна [16, 19, 23] или на про‐
цеси, развития и реакции (или абнормни вари‐
анти на психичния живот) [2, 8, 23], до съвре‐
менните атеоретични класификации [6, 7, 9, 14,
24], пътят следва посоката на прагматизма. Не
научната валидност (която остава неизвестна), а
полезността и лекотата на ползване, гаранти‐

раща разбираемост и възпроизводимост, са
жалоните по този път. Край него остават ред
нерешени проблеми. Клиничните класифика‐
ции са категориални (причисляват едно състоя‐
ние към група с ясни граници), а не дименсио‐
нални (отнасяйки го към измерение, където
липсват граници и всички индивиди се разпола‐
гат в континуум) и подчинени повече на номо‐
тетичния (причисляват пациента към по‐широка
група хора със сходна патология), отколкото на
идеографския (разглеждайки го като неповто‐
рим човешки субект) подход.
Съвременните класификации се основават
на емпирични данни от международни полеви
изпитвания, преодоляват разноезичието на
клиничните традиции и постигат висока надеж‐
дност (съгласие между експертите), но не и ва‐
лидност. В отсъствие на маркери за валидност,
клинико‐описателният подход остава единст‐
веният сигурен път към познаване на болния и
правилното му отнасяне към група хора със
сходна патология. Съвременните класификации
са еклектични – прилагат различни принципи в
различните си раздели, напр. етиологичен при
зависимост към вещества и синдромологичен
при шизофрения и афективни разстройства. С
всяка следваща редакция все по‐водеща става
ролята на количествените критерии (сила,
продължителност или честота на симптомите) и
на оценката за степента на субективен дистрес
или на дисфункция в резултат на симптомите в
различни сфери от живота. Други тенденции,
намерили отражение и в последната ревизия
на МКБ, са замяната на стигматизиращи терми‐
ни и етикети с описателни названия с думи от
разговорния език, стремеж към улесняване на
клиницистите, въвеждане на допълнителни
дименсионални оценки и отчитане на култур‐
ните специфики, ограничаващи използването
на някои диагнози.

ПРИНЦИПИ И СТРУКТУРА
НА ГЛАВАТА ЗА ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА В МКБ‐11
Основните принципи на МКБ‐11 не са ради‐
кално различни от тези на МКБ‐10 (табл. 1).
Всички категории имат дефиниции и описателно
съдържание. Съществена отлика е, че тези опи‐
сания не са в стриктния смисъл на думата диа‐
гностични критерии с псевдопрецизни алгорит‐
ми и броене. Някъде съществуват и количестве‐
ни прагове, например за продължителност или
честота, особено когато са емпирично утвърдени
и общоприети (както е при депресия). Като цяло
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обаче подходът е по‐гъвкав от този в МКБ‐10, и
особено в DSM‐5, и по‐близък до начина на диа‐
гностициране в практиката и до очакванията на
клиницистите [22]. Клиничната използваемост
(при това не само от психиатри), улеснената ко‐
муникация при обмен на клинична информация
и полезността на описанието за избора на ин‐
тервенции са били основните ориентири на СЗО
за безпрецедентното по мащаб разработване на
последната редакция на МКБ [12].
Таблица 1. Основни характеристики в главата за психич‐
ни разстройства в МКБ‐11
Емпирични основания и диагностична надеждност
Пожизнен обхват на разстройствата
Развитийна перспектива
Еклектичен подход – синдромен в едни раздели, етиологичен в други
Гъвкави описания, без строги критерии и алгоритми
Повече и по-хомогенни раздели, с хипотетични общи
подлежащи фактори
Допълнителни дименсионални оценки (при обща категориална структура)
Отчитане на културни специфики
Йерархичност

модействащи си симптомни измерения, а не
само като отграничени съвкупности [10, 12, 17].
Най‐изразен е дименсионалният подход в раз‐
делите за шизофрения и други първични психо‐
тични разстройства и за личностови разстрой‐
ства.
Таблица 2. Раздели в глава 06 Психични, поведенчески и
невроразвитийни разстройства от МКБ‐11
6А Невроразвитийни разстройства
6А Шизофрения и други първични психотични разстройства
6А Кататония
6А Разстройства на настроението
6B Тревожни и страхови разстройства
6B Обсесивно-компулсивно и сродни разстройства
6B Разстройства, специфично свързани със стрес
6B Дисоциативни разстройства
6B Разстройства на храненето
6C Разстройства на отделителните функции
6C Разстройства на телесен дистрес и на телесното себевъзприемане
6C Разстройства, дължащи се на употреба на вещества и
зависими поведения
6C Разстройства на контрола на импулсите

Количествени критерии: сила, продължителност, честота
на проявите

6C Разстройства с разрушително поведение и диссоциалност

Оценка за степен на дистрес и ефект върху функционирането

6D Парафилии

Допустими множествени диагнози и честа коморбидност

6D Личностови разстройства и свързани с тях черти
6D Имитирани разстройства
6D Неврокогнитивни разстройства

МКБ‐11 има пожизнен обхват на разстрой‐
ствата, като разстройствата с начало обикновено
в детска и юношеска вързаст не се обособяват в
отделна група както в МКБ‐10, а са пръснати в
други диагностични групи според характеристи‐
ките си, например сепарационното тревожно
разстройство е включено в групата на тревожни‐
те и страхови разстройства. За разлика от МКБ‐
10, чиито раздели са подредени както в учебни‐
ка на Kraepelin [16] – от органични, през demen‐
tia præcox, към афективни, невротични и личнос‐
тови разстройства, в МКБ‐11 подредбата следва
невроразвитийна перспектива, като първи е раз‐
делът за невроразвитийните, а последен – този
за неврокогнитивните разстройства (табл. 2).
Където има сигурни данни за влиянието на
културните фактори върху симптоматиката
(напр. при паническо и при дисоциативни разс‐
тройства) [20], описанията съдържат и културно
специфична информация. Съществено предим‐
ство на новата редакция е включването на ди‐
менсионални допълнителни оценки при таксо‐
номните ограничения на една по същество ка‐
тегориална класификация. Така синдромите се
описват и чрез съчетанието на различни, взаи‐

6E Психични и поведенчески разстройства, свързани с
бременност, раждане и пуерпериум
6Е40 Психични и поведенчески фактори, засягащи разстройства или болести, класифицирани другаде
6Е6 Вторични психични и поведенчески синдроми, свързани с разстройства или болести, класифицирани другаде
6Е8Y Други уточнени психични, поведенчески и невроразвитийни разстройства
6Е8Z Други психични, поведенчески и невроразвитийни
разстройства, неуточнени
Извън глава 06:
07 Разстройства на съня
17 Състояния, свързани със сексуалното здраве

Новият начин на кодиране, макар и отново
буквено‐цифрен, е съобразен с дименсионал‐
ния подход, като позволява отделни оценки за
тежест на състоянието и други допълнителни
оценки. В МКБ‐11 кодът е гъвкав и позволява
много по‐голям брой раздели за разлика от
МКБ‐10, където максималният им брой е 10 (от
F0 до F9), а групите са обемни и хетерогенни,
напр. F4, включваща невротични (в тях и тре‐
вожните), свързани със стрес и соматоформни
разстройства. Групирането в МКБ‐11 е ориенти‐
рано към по‐малки, по‐хомогенни и съобразени
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не само и не толкова с обща феноменология,
колкото с предполагаеми общи подлежащи
фактори, раздели, напр. раздела за ОКР и срод‐
ни разстройства.
Конкретните клинични промени се предста‐
вят тук с описание на новите диагностични ка‐
тегории и на съдържанието в различните раз‐
дели на класификацията с акцент върху разли‐
чието от МКБ‐10.

НОВИ (И НЯКОИ ОТПАДНАЛИ) КАТЕГОРИИ
Кататония. В МКБ‐10 синдромът е включен
в класическите клинични форми на шизофрения
и в органичните състояния. При обособяването
му като самостоятелна категория в МКБ‐11 се
изтъкват три разновидности: свързана с друго
психично разстройство като шизофрения или
афективно разстройство, индуцирана от психо‐
активни вещества, включително при лечение, и
вторична, която се дължи на друга болест, напр.
енцефалит или хиперкалциемия.
Биполярно афективно разстройство тип
II. Макар отдавна разпознато и възприето от
клиницистите, обсобяването му като отделна
категория, подобно на DSM‐5, в МКБ е ново и се
основава на редица изследователски данни,
включително за различен терапевтичен отговор
от този при биполярно разстройство тип I [25].
Телесно дисморфофобно разстройство. В
МКБ‐10 дисморфофобия е подвариант на хипо‐
хондриаза с инструкцията, когато ангажираност‐
та с въображаеми или реални телесни дефекти
добие налудни характеристики, да бъде диаг‐
ностицирана като налудно разстройство. В МКБ‐
11 категорията е в новия раздел за обсесивно‐
компулсивно (ОКР) и сродни разстройства.
Разстройство с олфакторни идеи за от‐
ношение. Основна проява е убедеността за из‐
лъчване на неприятна миризма или дъх, която
не се усеща или едва се усеща от околните, и
свързаните с това поведения за проверка на
предполагаемия източник на миризмата, при‐
криването ù, миене, чистене, дезодориране и
под. Придружава се от мъчителната увереност
за подиграване или отхвърляне от околните,
ако миризмата бъде доловена. Включено е в
новия раздел за ОКР и сродни разстройства по‐
ради постоянната натрапваща се ангажираност
и повтарящите се поведения.
Разстройство с трупане на вещи. Поведе‐
ние на екстремно и безогледно трупане и

невъзможност за изхвърляне на вещи, незави‐
симо от стойността им. Води до задръстване на
жилищната площ и тежко нарушение на взаимо‐
отношенията с близките и социалното функцио‐
ниране. Основното нарушение е не толкова тру‐
пането, колкото невъзможността за изхвърляне.
Разстройство с разчесване. То е повтарящо
се, безмотивно, достатъчно тежко, за да доведе
до кожни разранявания, и не може да бъде пре‐
кратено волево. Загубата на контрол въху дейст‐
вието е ключова характеристика на нарушението
и основание то да бъде включено в раздела за
ОКР и сродни разстройства, в новата диагнос‐
тична подгрупа „Повтарящи се поведения с фо‐
кус върху тялото”, където влиза и трихотилома‐
нията. И разчесването, и трихотиломанията при‐
тежават характеристики от ОКР спектъра, но не
са предхождани от когнитивни феномени (обсе‐
сии), а по‐скоро от сетивни усети.
Разстройство с прекомерно играене на он‐
или офлайн игри. Разграничава се от нормално‐
то „геймърство” по тежката дисфункция и дис‐
трес, които причинява, например чести уволне‐
ния от работа, невъзможност за ограничаване на
времето за играене, занемаряване на всички
други житейски интереси и ежедневни дейности
и продължаване и ескалиране на играенето
въпреки очевидните отрицателни последици.
Основната патология е нарушеният контрол вър‐
ху поведението, поради което е включено в но‐
вата подгрупа за зависими поведения (където
влиза и патологичният хазарт), която е в общ
раздел със зависимостите от психоактивни ве‐
щества.
Компулсивно сексуално поведение. Харак‐
теризира се с „персистираща неспособност да
се контролират интензивни и повтарящи се сек‐
суални импулси и пориви, която води до повта‐
рящо се сексуално поведение” за дълги перио‐
ди от време и е свързано с изразен дистрес или
нарушение в семейното и социалното функци‐
ониране. Няма значение в какво се състои сек‐
суалното поведение – патологично е не то са‐
мото, а невъзможността да бъде контролирано.
То се повтаря, дори когато вече не носи удо‐
волствие. Сходно е с дебатираната сексуална
пристрастеност, но докато названието пристра‐
стеност издава връзка със зависимостите, ком‐
пулсивното сексуално поведение е в раздела за
разстройства в контрола на импулсите. Тук дис‐
тресът или дисфункцията – както и при всички
диагностични категории – трябва да бъдат до‐
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статъчно изразени, за да може категорията да
бъде отграничена от здрави хора със силен сек‐
суален нагон или склонни да отреагират чрез
сексуално разтоварване.
Продължителна траурна реакция. Налице
е, когато траурната реакция при загуба на оби‐
чан близък продължава повече от шест месеца
и ясно надхвърля културните и религиозни
норми за скърбене в индивидуалното социо‐
културно обкръжение на пациента. Разграниче‐
нието от условното „нормативно” скърбене и от
депресия е твърде съществено както за из‐
бягване на ненужно патологизиране в първия
случай, така и поради различието в терапевтич‐
ните подходи във втория.
Комплексно посттравматично стресово
разстройство (ПТСР). В новия раздел „Разст‐
ройства, специфично свързани със стрес” е до‐
бавена усложнена разновидност на ПТСР, при
която към основните три симптома на ПТСР –
повторно преживяване на травмата, отбягване
на сигнали, напомнящи за нея, и преживяване
за заплаха и свръхвъзбудимост, се добавят още:
трудности в регулирането на емоциите, чувство
на срам, вина или провал и конфликтни между‐
личностови отношения. Така се отграничават
пациентите, фокусирани основно върху травма‐
та (ПТСР), от тези, чиито проблеми засягат по‐
широки житейски сфери. Комплексното ПТСР е
по‐тежко от ПТСР и замества категорията
трайна личностова промяна след катастрофал‐
ни преживявания от МКБ‐10.
Разстройство с пристъпно преяждане. Ха‐
рактеризира се със загуба на контрол върху
храненето с поглъщане на повече или различна
от обичайната храна, най‐малко веднъж сед‐
мично за продължителен период от време, без
да може да се спре или ограничи вида и коли‐
чеството погълната храна. Преживява се болез‐
нено и често се придружава от чувство на вина
или отвращение. За разлика от булимия нерво‐
за, липсват компенсаторни поведения като по‐
връщане или прием на лаксативи.
Разстройство с избягване или ограни‐
чаване на приема на храни. Това е абнормно
хранително поведение с прием на оскъдна по
количество или разнообразие храна, недо‐
статъчна за енергийните и хранителни потреб‐
ности на организма. Последиците като загуба
на тегло, нутриентни недоимъци, зависимост от
хранителни добавки или хранене със сонда, са
обикновено тежки. Разграничава се от анорек‐
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сия нервоза по липса на фокус върху теглото
или телесния образ.
Разстройство с дисфория от телесния ин‐
тегритет. Рядко, патологично и трайно жела‐
ние за придобиване на телесен недъг като ампу‐
тация, параплегия, глухота, слепота, с начало
обикновено в детство или юношество. Проявява
се с фантазиране, преструване, че реално е
налице недъг като прекарване на часове в инва‐
лидна количка или носене на протеза, и търсене
на начини за придобиване на инвалидност.
Функционирането е увредено поради времето,
прекарано в търсене на начини за инвалидизи‐
ране, липса на интимност, която би направила
преструването трудно, търсене на хирургични
интервенции или автомутилации, водещи до
такива интервенции (напр. ампутация след
продължително държане на ръката в сух лед).
Периодично експлозивно разстройство. Пов‐
тарящи се кратки епизоди на вербална и физи‐
ческа агресия, които могат да са твърде разру‐
шителни, като интензитетът на избухванията и
степента на агресията са тежко непропорцио‐
нални на провокиращите или преципитиращите
фактори. Диагнозата не се поставя, ако избухва‐
нията се дължат на друго психично разстройство,
напр. биполярно, опозиционно или друго.
Разстройство с пременструална дисфо‐
рия. Включва разнообразни емоционални, те‐
лесни и когнитивни прояви няколко дни преди
началото на мензис, които се подобряват в
рамките на около една седмица след началото
на мензиса, през повечето от менструалните
цикли за последната година. Те са достатъчно
тежки, за да водят до нарушение във функцио‐
нирането или до дистрес и не се дължат на дру‐
ги болести. Разграничава се от много по‐честото
пременструално напрежение по тежестта и дис‐
функцията. Намира се в главата за генито‐
уринарните нарушения, но поради изразеност‐
та на емоционалната симптоматика се споме‐
нава при подгрупите на депресията.
Разстройство с хиперактивност и дефи‐
цит на вниманието. Аналог на хиперкинетич‐
ното разстройство в МКБ‐10, синдромът получа‐
ва допълнително уточнение за подтип: предим‐
но с дефицит на вниманието, предимно хипе‐
рактивен‐импулсивен или смесен. С доближава‐
не на диагнозата до DSM‐5 остава да се види да‐
ли тенденциите в нейния ръст след редактира‐
нето ù ще следват ендемичните мащаби в САЩ
[13].
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Освен въвеждането на нови категории, в
МКБ‐11 отпадат някои от вече познатите.
Полова неконгруентност. Отговаря на по‐
литкоректно демодираната транссексуалност от
МКБ‐10 и на половата дисфория от DSM‐5. Тя е
извадена от главата за психични разстройства и
е включена в нова глава „Състояния, свързани
със сексуалното здраве”, в която влизат още
сексуалните дисфункции и сексуалните болкови
разстройства. Така половата неконгруентност се
дестигматизира и отпада от списъка с психич‐
ните разстройства, но се запазва като чисто ме‐
дицинско състояние, за да има осигурен достъп
до хормонални и хирургични лечения.
Остра стресова реакция. Тя също според
МКБ‐11 вече не е психично разстройство, като е
изведена от главата за психични разстройства и
под формата на реакция на травма е включена
в главата „Фактори, влияещи върху здравето”.
Очевидното намерение е да се депатологизи‐
рат кратките периоди на емоционално свръх‐
реагиране при травматично събитие (които
според МКБ‐11 трябва да траят от няколко ми‐
нути до няколко дни след събитието, докато
DSM‐5 включва продължителност на симптоми‐
те до един месец след него). Отсега е трудно да
се съди за евентуалните последици от отпада‐
нето на категорията, например дали няма да
доведе до лишаване от терапевтични интер‐
венции на някои от тежко засегнатите.

ОБОБЩЕНИ ПРОМЕНИ ПО ГРУПИ РАЗСТРОЙСТВА
НЕВРОРАЗВИТИЙНИ РАЗСТРОЙСТВА
При тези разстройства са налице трудности
в придобиването и изпълнението на специфич‐
ни интелектуални, моторни, езикови и социал‐
ни функции с начало в периода на развитието.
Названието умствено изоставане е заменено с
разстройства на интелектуалното развитие, ос‐
новно с дестигматизираща цел. Клиничните
описания и диагностичните указания (CDDG) на
МКБ‐11 предоставят и поведенчески таблици за
оценка, особено полезни, когато липсват стан‐
дартизирани инструменти за оценка на инте‐
лектуалното развитие (напр. поради липса на
превод на местния език). Таблиците за интелек‐
туално функциониране и областите на поведен‐
ческо функциониране са организирани в три
възрастови групи (ранно детство, детство/юно‐
шество и зряла възраст) и четири степени на
тежест на увреда (лека, умерена, тежка и дъл‐
бока) и предлагат поведенчески индикатори,

описващи уменията, които са характерни за
всяка една от категориите.
Разстройствата от аутистичния спектър обе‐
диняват детския аутизъм и синдрома на
Asperger от МКБ‐10 в една категория с дефици‐
ти в комуникацията и повтарящи се ригидни
поведения. Диагностичните указания са прера‐
ботени в съгласие с данните от много нови изс‐
ледвания, а допълнителните оценки за засягане
на интелектуалните функции и речта дават въз‐
можност за по‐обхватно и дименсионално оце‐
няване на аутизма. В раздела е включено и раз‐
стройството с хиперактивност и дефицит на
вниманието (хиперкинетично разстройство в
МКБ‐10). Тиковите разстройства, включително
синдромът на Tourette, са в главата за невроло‐
гичните болести, но са споменати и тук.
ШИЗОФРЕНИЯ И ДРУГИ ПЪРВИЧНИ ПСИХОТИЧНИ
РАЗСТРОЙСТВА

Този раздел замества F2 от МКБ‐10, като
названието първични означава, че при тези раз‐
стройства психозата е ядрен, а не вторичен (като
при афективните разстройства) белег. При опи‐
санието на симптомите на шизофрения прави
впечатление по‐слабият акцент (в сравнение с
МКБ‐10) върху симптомите от първи ранг на
Schnеider. Най‐съществената и радикална про‐
мяна е отпадането на клиничните подтипове на
шизофрения (параноидна, кататонна, хебефрен‐
на, проста) поради липсата на устойчивост във
времето и на предиктивна валидност. Въведени
са дименсионални дескриптори: за позитивни,
негативни, депресивни, манийни, психомоторни
и когнитивни симптоми. По същите симптомни
оси могат да се оценят и останалите категории в
раздела като шизоафективно, остро и преходно
психотично и налудно разстройство.
Много добро развитие е възможността
острото и преходно психотично разстройство да
бъде оценено като единичен епизод или като
множествени епизоди, своеобразен реверанс
към европейската традиция на bouffées déli‐
rantes на френските автори [11] и циклоидните
психози на Leonhard [18] – които могат и да са
периодични, без непременно да се свеждат до
афективна, шизоафективна или друга катего‐
рия. Запазва се принадлежността на шизотип‐
ното разстройство в този раздел – като forme
fruste на шизофрения, а не като личностова па‐
тология, както е в DSM‐5.
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КАТАТОНИЯ
Описаната по‐горе нова категория е обосо‐
бена в самостоятелен раздел в съгласие с дан‐
ните, че изобщо не е присъща единствено на
шизофрения и се среща като синдром при раз‐
лични състояния, особено органични, а истори‐
чески отчасти в съгласие и с първите описания
на Kalhbaum [15].
РАЗСТРОЙСТВА НА НАСТРОЕНИЕТО
Те са разделени на депресивни и биполярни,
като биполярните включват тип I и новия (за
МКБ) тип II. Премахната е самостоятелната под‐
група на персистиращи разстройства на настрое‐
нието от МКБ‐10, а субсиндромните хронични
прояви дистимия и циклотимия са разположени
в съответстващите им синдромни семейства (де‐
пресивното и биполярното). Диагностичните
критерии за депресивен епизод представляват
едно от малкото изключения в МКБ‐11, където
има количествени прагове – минимален брой 5
удовлетворени критерия от 10 (вместо 4 от 9,
както е в МКБ‐10) за диагноза, което го добли‐
жава повече до DSM‐5. Диагностичните указания
разделят депресивните прояви в три клъстъра –
афективен, когнитивен и невровегетативен. Без‐
надеждността е добавена към когнитивните
симптоми, а диагностичните указания предлагат
ясно разграничаване между депресия и траур,
приемлив според културния контекст. При мания
и смесени епизоди няма отчетливи различия от
МКБ‐10. За всеки афективен епизод са възможни
допълнителни оценки за: психотични симптоми,
тежест (за депресия), меланхолни черти (подоб‐
но на DSM‐5), продължителност над две години,
съпътстващи тревожни черти, панически атаки,
сезонност и бързо циклиране (за биполярно раз‐
стройство). Хибридната категория смесено деп‐
ресивно‐тревожно разстройство е запазена, но в
този раздел, а не при тревожните разстройства
(както е в МКБ‐10).
ТРЕВОЖНИ И СТРАХОВИ РАЗСТРОЙСТВА
В този раздел освен познатите тревожни
синдроми се включват и сепарационното тре‐
вожно разстройство (у възрастни предимно при
раздяла с партньор или дете) и елективният му‐
тизъм, които в МКБ‐10 са присъщи само на
детската възраст. Генерализираното тревожно
разстройство е по‐детайлно описано, а йерар‐
хичните ограничения в МКБ‐10, недопускащи
диагностицирането му при друг синдром като
депресия, ОКР или фобийно разстройство, са

премахнати, стига да е очевидно, че то съще‐
ствува независимо от другото състояние (напри‐
мер по време, когато другото липсва). Отпада‐
нето на тези ограничения ще доведе вероятно
до изкуствена коморбидност. При всяко тре‐
вожно разстройство (както и при депресия) е
възможна допълнителна оценка за панически
атаки. Социалната фобия от МКБ‐10 е назована
тук социално тревожно разстройство.
ОБСЕСИВНО‐КОМПУЛСИВНО И СРОДНИ
РАЗСТРОЙСТВА

Въпреки феноменологичното припокриване
с тревожните и страхови състояния, обособява‐
нето на този раздел се основава на наличието на
нежелани, повтарящи се, натрапващи се мисли и
повтарящи се ригидни поведения като основна
клинична характеристика, както и на данните за
общи маркери на тези прояви от някои проучва‐
ния. Тук се включват ОКР, телесно дисморфо‐
фобно разстройство, разстройство с олфакторни
идеи за отношение, хипохондриаза и разстрой‐
ство с трупане на вещи, както и подгрупата „Пов‐
тарящи се поведения с фокус върху тялото”,
включваща трихотиломания и разчесване, при
които липсва когнитивния аспект (обсесията) на
останалите категории. Подтиповете на ОКР (с
преобладаване на компулсии, на обсесии или
смесени) са премахнати. Когато липсва вътреш‐
на съпротива към обсесиите и те се отстояват с
убеденост, подобна на налудната, но същевре‐
менно липсват други белези на психоза, се пре‐
поръчва допълнителна оценка за „лоша или от‐
състваща критичност”. За разлика от МКБ‐10 хи‐
похондриазата (разстройство с тревожност за
здравето) е включена в този раздел, а не при
тревожните състояния, а синдромът на Tourette,
описан в главата за неврологичните болести, е
споменат тук поради честото комбиниране с
черти от ОКР спектъра.
РАЗСТРОЙСТВА, СВЪРЗАНИ СПЕЦИФИЧНО СЪС СТРЕС
Тук се включват ПТСР, комплексно ПТСР,
продължителна траурна реакция, разстройство в
адаптацията, както и разстройството в привърза‐
ността, реактивен и дезинхибиран тип (послед‐
ното в МКБ‐10 е присъщо единствено на детска
възраст). Обединяват се от общото етиологично
изискване за излагане на стресово събитие и се
разграничават от други състояния, които могат
да бъдат отключени от стрес, като депресия. Ос‐
трата стресова реакция, както вече бе изтъкнато,
отпада от главата за психични разстройства.
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ДИСОЦИАТИВНИ РАЗСТРОЙСТВА
Разстройствата в този раздел отговарят на
дисоциативните (конверзионни) разстройства в
МКБ‐10, като терминът конверзия отпада. Кате‐
горията „Дисоциативно разстройство с невро‐
логични симптоми” обединява всички псевдо‐
неврологични прояви и има 12 подтипа според
водещите феномени (парализа, нарушение в
зрението, нарушение в говора, припадъци, и
т.н.). Дисоциативната фуга не е самостоятелна
категория като в МКБ‐10, а допълнителна опи‐
сателна оценка на дисоциативната амнезия.
Общата категория за транс и състояния на об‐
себване от МКБ‐10 е разделена на трансово
разстройство и трансово разстройство с обсеб‐
ване поради разликата във феноменологията:
по‐сложна и с богати културни вариации при
обсебване и относително по‐стереотипна и с
беден поведенчески репертоар при транс. Ди‐
социативното разстройство на идентитета за‐
мества т. нар. множествена личност в МКБ‐10.
Тук са включени и деперсонализационното и
дереализационно разстройство, които в МКБ‐10
са на други места в раздела за невротични със‐
тояния.
РАЗСТРОЙСТВА НА ХРАНЕНЕТО
Този раздел интегрира разстройствата на
храненето с разбирането, че те могат да се по‐
явят във всички възрасти. Нови категории тук са
описаните пристъпно преяждане и разстрой‐
ство с избягване или ограничаване на приема
на храна. При анорексия нервоза отпада диа‐
гностичното изискване за ендокринно наруше‐
ние и т. нар. „фобия от надебеляване” (която не
е присъща на някои културни разновидности на
анорексията [20]), а прагът за ниско тегло като
индекс на телесна маса се увеличава от 17.5 на
18. Има възможности за допълнително оценя‐
ване за тежест и съпътстващи поведения. Були‐
мия нервоза е дефинирана по‐гъвкаво, с отпа‐
дане на някои ограничения и вероятно послед‐
ващо снижаване на диагностичния праг.
РАЗСТРОЙСТВА НА ОТДЕЛИТЕЛНИТЕ ФУНКЦИИ
Тук се включват енуреза и енкопреза, с от‐
падане на определението „неорганичен” от
МКБ‐10 и същевременно – с отграничаване от
състояния, предизвикани от други болести или
медикаменти.

РАЗСТРОЙСТВА НА ТЕЛЕСЕН ДИСТРЕС
И НА ТЕЛЕСНОТО СЕБЕВЪЗПРИЕМАНЕ

Този раздел включва разстройство на теле‐
сен дистрес (аналог на соматоформното раз‐
стройство и донякъде на неврастенията в МКБ‐
10) и новата, описана по‐горе категория „Раз‐
стройство с дисфория от телесния интегритет”.
Разстройството на телесен дистрес може да
бъде оценено допълнително по тежест. Клю‐
чови за дефинирането му са дистресът и пре‐
комерните мъчителни мисли и поведения, а не
толкова липсата на медицински обяснения за
симптомите (както е в МКБ‐10).
РАЗСТРОЙСТВА, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА УПОТРЕБА
НА ВЕЩЕСТВА И ЗАВИСИМИ ПОВЕДЕНИЯ

Структурата на раздела в частта за психоак‐
тивните вещества е сходна с тази на МКБ‐10,
като списъкът на веществата, очаквано, е по‐
дълъг. МКБ‐11 разширява и разбирането за
вреда за здравето, като включва и вреда, при‐
чинена на друг, например при шофиране в ин‐
токсикирано състояние, или психологична вре‐
да. Добавя се и категорията „рискова употре‐
ба”, макар и не в този раздел, а в главата „Фак‐
тори, влияещи върху здравето”, при която още
липсват реални вредни последици, с оглед
възможността за по‐ранно идентифициране на
опасните стилове на употреба, които в перспек‐
тива могат да доведат до вредна употреба или
зависимост, и за ранно интервениране.
Тук са включени и поведенческите, немеди‐
каментозни зависимости (хазартно разстрой‐
ство и разстройство с прекомерно играене на
он‐ и офлайн игри) поради по‐изразеното сход‐
ство със зависимостите от психоактивни веще‐
ства, отколкото с разстройствата в контрола на
импулсите (където е патологичният хазарт в
МКБ‐10).
РАЗСТРОЙСТВА НА КОНТРОЛА НА ИМПУЛСИТЕ
Обединени от повтарящата се неспособност
да се устои на силен импулс, подтик или порив
като основна характеристика, тук се включват
пиромания, клептомания, компулсивно сек‐
суално поведение и периодично експлозивно
разстройство.
РАЗСТРОЙСТВА С РАЗРУШИТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ
И ДИССОЦИАЛНОСТ
Разделът отговаря на разстройствата на по‐
ведението в МКБ‐10, без да се ограничава само

БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2019, 4(3)

до детска възраст, и включва разстройство с
противопоставяне и предизвикателство и раз‐
стройство с диссоциално поведение. Възможни
са допълнителни оценки според проявите
(напр. „с хронична раздразнителност и гняв”),
началото, тежестта или отсъствието на т. нар.
просоциални емоции.
ЛИЧНОСТОВИ РАЗСТРОЙСТВА
И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЧЕРТИ

Вероятно най‐значимите промени в главата
за психични разстройства са в раздела за лич‐
ностовите разстройства. Те са в унисон с подгот‐
вяните предходни радикални промени в DSM‐5
(т. нар. „хибриден модел”) в посока на димен‐
сионален подход към личностовата патология,
основани на много изследователски данни [26],
които така и не влязоха в крайната версия на
американската класификация, но са приети в
МКБ‐11. Принципният проблем на категориал‐
ния подход в тази област е, че независимо от
цветистите описания, в клиничната практика
разграничението между отделните видове лич‐
ностови разстройства като гранично, нарци‐
стично, параноидно, тревожно и др. е трудно и
рядко – те често се припокриват [26]. Поради
това тези описателни видове изцяло се пре‐
махват за сметка на една диагностична катего‐
рия „личностово разстройство” с три степени на
тежест: леко, умерено и тежко, и с нарушения в
себевъзприемането, междуличностовите отно‐
шения и в социалното функциониране.
Личностовата патология допълнително се
описва с наличието на характерни дезадаптив‐
ни черти от шест области: негативна емоцио‐
налност (широк спектър от негативни емоции),
отдръпване (поддържане на дистанция от дру‐
гите), диссоциалност (незачитане на другите,
крайна егоцентричност, липса на емпатия), де‐
зинхибираност (импулсивно реагиране без ог‐
лед на последиците), ананкастност (тесен фокус
върху ригидни стандарти и свръхконтрол върху
собственото поведение или това на другите) и
граничен стил (непостоянство в самооценката,
лабилност). В главата „Фактори, влияещи върху
здравето” е включена и категорията „Личносто‐
ви трудности”, близко по смисъл на акцентуира‐
ната личност, без да е психиатрична диагноза.
ПАРАФИЛИИ
Основна черта на тези разстройства е полу‐
чаване на сексуална възбуда при липса на съг‐
ласие за секс от друг. Включват се ексхибицио‐
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низъм, воайорство, педофилия и новите кате‐
гории разстройство със садистична сексуална
принуда, т. нар. frоtteurism (удоволствие от тър‐
кане на гениталиите в друг, обикновено в тъл‐
па) и други парафилии, включително в усамоте‐
ние или със съгласието на друг, но свързани с
дистрес или с пряк риск от нараняване или
смърт, например при асфиксия. Садомазохиз‐
мът, фетишизмът и фетишисткият трансвести‐
зъм от МКБ‐10 са премахнати.
ИМИТИРАНИ РАЗСТРОЙСТВА
В този нов раздел се включват имитирано
разстройство у индивида и такова, което се ими‐
тира, фалшифицира или агравира у друг (обик‐
новено у дете). Тези поведения не са мотивира‐
ни единствено от пряка рентна или друга полза и
това ги разграничава от съзнателната симулация,
която не е психично разстройство, а е включена
в главата „Фактори, влияещи върху здравето”.
НЕВРОКОГНИТИВНИ РАЗСТРОЙСТВА
Включват повечето състояния от раздел F0
на МКБ‐10, включително лекото неврокогни‐
тивно (леко когнитивно в МКБ‐10) разстройство.
Деменцията може да се класифицира като лека,
умерена и тежка. Синдромните характеристики
са представени тук, а различните етиологични
фактори – в главата за неврологичните болести
или на други места в класификацията.

ПЕРСПЕКТИВИ И ЗНАЧЕНИЕ ЗА КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА
МКБ‐11 предлага най‐съществените проме‐
ни в класификацията на СЗО за последните 30
години. Психиатричната диагностика следва
социалния контекст [20] и няма как да не отра‐
зява поведенческите и манталитетни промени в
едно ускорено историческо време. Нашият Zeit‐
geist върху психопатологията ще зависи в бъ‐
деще не само от научните данни и диагностич‐
ните критерии, но и от мирогледния възглед
къде е разделителната черта между нормално
и патологично. При цялата сложност на култур‐
ната и медицинската среда проблемът с хипер‐
диагнозата остава основно предизвикателство
пред идентичността на професията ни [4]. Ня‐
кои от промените в МКБ‐11 могат да стимули‐
рат хипердиагноза (като компулсивно сексуал‐
но поведение и пристъпно преяждане), докато
други се опитват да депатологизират някои със‐
тояния (като остра стресова реакция и садома‐
зохизъм). Кои от промените ще имат решаващо
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въздействие върху клиничната практика и до‐
колко те ще доведат до по‐добро разбиране
(което е същинското значение на думата диа‐
гноза: от гр. diagignoskein, „узнавам в дълбочи‐
на”) и помагане на пациента – предстои да се
види. Със сигурност обаче е необходима сери‐
озна подготвителна работа и обучение на кли‐
ницистите за адекватно прилагане на диагно‐
стичните указания, без да вредят.
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ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПСИХОЛОГИЧНИ ПРОФИЛИ
НА ЛИЦА С ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА
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Резюме. Според проучените теоретични източници и научни изследвания в областта на хранител‐
ните разстройства се наблюдава по‐висока степен на депресивност и шизоидност при лицата, кои‐
то страдат от хранителни разстройства. Основната цел на настоящото психологично изследване бе
да се установи наличието на повишени нива на личностните характеристики депресия, психасте‐
ния и шизоидия при изследвани лица с хранителни разстройства. Изследването бе проведено от
месец януари 2017 до месец април 2019 г. Взеха участие 115 души, разпределени във възрастов
план 12‐57 год. (M = 27 SD = 8.9), от тях 5% мъже и 95% жени. В изследването са включени само
лица с хранителни разстройства, които са заявили нужда от психотерапия във връзка с констати‐
рано хранително разстройство от медицинско лице. Събраните данни също така дават възмож‐
ност да се провери наличието на специфични кодове по Minnesota Multiphasic Personality
Inventory (MMPI), които се отличават с висока честота на проява при изследваните лица с храни‐
телни разстройства.
Ключови думи: хранителни разстройства, личностни характеристики, MMPI

PERSONAL CHARACTERISTICS AND PSYCHOLOGICAL PROFILES
OF PEOPLE WITH EATING DISORDERS
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Abstract. According to the theoretical sources and scientific research in the field of eating disorders,
there is a higher degree of depression and schizoidism in persons suffering from eating disorders. The
main objective of the present psychological study was to explore the presence of high levels of some
personality characteristics such as depression, and schizoidism in subjects with eating disorders. The
study was conducted between January 2017 and April 2019. 115 people, aged 12‐57 years (M = 27 SD =
8.9), 5% males and 95% females, participated in this study. The research included only individuals with
eating disorders who claimed a need for psychotherapy in connection with an eating disorder discov‐
ered by a medical practitioner. The collected data also make it possible to verify the presence of specific
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) codes, which are characterized by a high frequen‐
cy of manifestation in the subjects with eating disorder.
Key words: eating disorders, personality characteristics, MMPI

ВЪВЕДЕНИЕ
Темата за хранителните разстройства е акту‐
ална по редица причини. Броят на засегнатите
лица се увеличава всяка година, въпреки че още
са подценени като обществен проблем. Докато
анорексия нервоза и булимия нервоза запазват
сравнително стабилни проценти на разпростра‐
нение, то с наднорменото и свръхнорменото тег‐

ло това не е така, наблюдава се и ръст на засег‐
натите от т.нар. неустановени, както и се разви‐
ват специфични форми на ограничително хране‐
не като орторексия (хранене само със здраво‐
словна храна), голям прием на лаксативи и дру‐
ги. Несигурността и натрапливото мислене за
храненето води до голяма загуба на лична енер‐
гия и до дискомфорт у страдащите [6]. Това про‐

14

Н. Ангелова, Д. Стаменова. Личностни характеристики и психологични профили …

вокира нуждата от ранно диагностициране на
заболяванията в спектъра с цел своевременното
им лечение, което е по‐кратко, когато са открити
навреме. В случай, че те не са открити навреме,
се наблюдава преминаване от едно към друго в
рамките на жизнения цикъл, което намалява ка‐
чеството на живот в неговото психическо (ано‐
рексията е болестта с най‐висока смъртност сред
психичните болести) и физическо измерение
(затлъстяването носи голям риск от заболявания
като вторичен диабет, сърдечно‐съдови заболя‐
вания и определени форми на рак).
Здравните последствия варират от повишен
риск от предсрочна смърт до сериозни хронич‐
ни състояния, които намаляват цялостното ка‐
чество на живот. Въпреки че няма правени
прогнози за икономическото бреме на наднор‐
меното тегло и затлъстяването, общата сума на
свързаните заболявания, при които водещ фак‐
тор за проявата им са те, се предполага, че е
около 1.4 трилиона щ.д.). Изследване на голям
брой (над 1000 индивиди) върху смъртността от
анорексия при възрастни жени с анорексия
нервоза показа смъртност от 5%. При преживе‐
лите пациенти по‐малко от половината са полу‐
чили пълно възстановяване, 33% показват час‐
тично възстановяване, а 20% са останали с хро‐
нично протичане на заболяването. Преглед на
хиляди случаи на възрастни жени с булимия
нервоза показа смъртност от 0,3%, 48% са се
възстановили напълно, 26% са с частично възс‐
тановяване, а 26% са имали хроничен ход на
заболяването [32]. Сред жените, диагностици‐
рани с хранителни разстройства, значителен
брой имат съпътстващи личностни и тревожни
разстройства. Ето защо възможността за ефек‐
тивно измерване на различията в личността и
психопатологията в подтиповете на хранителни
разстройства може да доведе до по‐добро раз‐
биране на заболелите и разработване на спе‐
цифични и ефективни методи на лечение. Ефек‐
тивната терапия (психологическа и/или фарма‐
кологична) на хранителните разстройства изис‐
ква точна оценка. Срамът, който стои в основата
на анорексията, и отричането, характерно за
булимията, пречат на ранното лечение и зат‐
върждават тези заболявания.
Психологическите аспекти на храненето са
тема в психоаналитичната и психологическата
литература чрез работата на психоаналитици
[44] и психолози, свързани с теорията на при‐
вързаността [1]. Трудът на Кристофър Феърбърн
[22] в когнитивно‐поведенческата школа също

показва връзките в психологическите аспекти на
хранителните разстройства. Обобщено се прие‐
ма от всички модалности, че храненето често се
използва като механизъм за справяне при тъга,
тревожност и усещане за самота.
Анорексия нервоза е хранително разстройс‐
тво, характеризиращо се със загуба на тегло;
трудности при поддържане на подходящо те‐
лесно тегло спрямо височината, възрастта и
ръста и нереален, изкривен образ на тялото.
Дори ако не са спазени всички критерии за ано‐
рексия, може да има сериозно нарушение на
храненето.
За да бъде диагностицирана анорексия нер‐
воза, трябва да бъдат изпълнени определени
критерии, свързани с ограничаване на приема
на храна и тегло с нисък ИТМ.
По статистически данни в проучване на
31 406 души, родени през 1935‐1958 г., 1.2% от
жените са били диагностицирани с анорексия в
някакъв период от живота им, което се е увели‐
чило до 2.4%, когато се използва по‐свободна
дефиниция за анорексия. Сред близнаците, ро‐
дени между 1975 г. и 1979 г. във Финландия,
2.2‐4.2% от жените и 0.24% от мъжете са прежи‐
вели анорексия. Във всеки момент 0.3‐0.4% от
младите жени и 0.1% от младите мъже ще стра‐
дат от анорексия невроза.
Анорексията е третото най‐често срещано
хронично заболяване сред младите хора след
астма и диабет тип 1, а младите между 15 и 24
години с анорексия имат 10 пъти по‐голям риск
от смърт в сравнение с хората на същата въз‐
раст. Около 10% от хората с анорексия нервоза
са мъжете и те са изложени на по‐висок риск от
смърт, отчасти поради факта, че често се диаг‐
ностицират по‐късно, тъй като много хора,
включително и медицински специалисти смя‐
тат, че мъжете нямат хранителни разстройства.
Честотата на анорексия се увеличава през пос‐
ледните 50 години само при жените на възраст
между 15 и 24 години. Честотата при останалите
възрастови групи и при мъжете остава стабилна.
Промяната в начина на хранене започва по‐
рано както при мъжете, така и при жените, кое‐
то е в съответствие с официалните изследвания
и с клиничните доклади.
Булимия нервоза е сериозно, потенциално
животозастрашаващо нарушение на храненето,
характеризиращо се с цикъл на прекомерно
ядене и компенсаторно поведение под формата
на самопредизвикано повръщане, предназна‐
чено да компенсира ефекта от преяждането.
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Много хора с булимия също се борят със съпът‐
стващи саморазрушителни действия като само‐
нараняване (различни форми без намерение за
самоубийство); злоупотреба с наркотични ве‐
щества; импулсивност (рисково сексуално по‐
ведение, кражба на дребно и т.н.) За да бъде
диагностицирана булимия нервоза, трябва да
бъдат изпълнени следните критерии: повтаря‐
щи се епизоди на преяждане с липса на контрол
на импулса и прочистване чрез самопредизви‐
кано повръщане, злоупотреба с лаксативи, диу‐
ретици или други лекарства, гладуване или пре‐
комерно физическо натоварване. Според раз‐
лични изследвания 1.0% от младите жени и
0.1% от младите мъже покриват диагностичните
критерии за булимия нервоза, като прогнозите
са, че 1,5% от жените и 0,5% от мъжете ще са
страдали от булимия през живота си.
В МКБ‐10 [3] имаме класифицирано в Хра‐
нителни разстройства Преяждане, свързано с
други психологически нарушения, което не
включва Затлъстяване и е причинено от стресо‐
генни събития, докато болестното преяждане бе
включено като нарушение в храненето през
2013 г. в DSM‐5 [10], като преди това то беше
подтип на хранителни разстройства от типа на
неуточнените (EDNOS, сега наричан OSFED). То‐
ва е най‐често срещаното хранително разст‐
ройство, което обаче често остава неразпознато
заради това, че не предизвиква у хората при‐
теснение от външния вид (както прави анорек‐
сията) или съпътстващите действия (повръща‐
не). Склонността към преяждане не е свързана с
повтарящата се употреба на неподходящо ком‐
пенсаторно поведение (напр. пречистване), как‐
то при булимия нервоза и не се появява изклю‐
чително по време на курса на булимия или ано‐
рексия.
Статистиката сочи, че 3,5% от жените и 2,0%
от мъжете са преживели склонност към преяж‐
дане през живота си. Това прави психогенното
преяждане повече от три пъти по‐разпростране‐
но от анорексията и булимията. То е също така
по‐често срещано в сравнение с рака на гърда‐
та, НIV и шизофренията. При изследване на гру‐
па от 496 момичета в продължение на 8 години
до 20‐годишна възраст е установено, че: 5.2% от
момичетата отговарят на критериите за DSM‐5
(в текста се цитират спрямо изследванията из‐
ползваните от тях класификатори за болестите)
за анорексия, булимия или склонност към пре‐
яждане при хранене. Преяждането често започ‐
ва в края на юношеството или в началото на 20‐
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те години, въпреки че има данни за прояви на
психогенно преяждане както при малки деца,
така и при възрастни. Приблизително 40% от
тези случаи на преяждане са на лица от мъжки
пол, а три от всеки десет души, които търсят ле‐
чение за отслабване, показват признаци на бо‐
лестно преяждане [38].
Избягващият ограничителен прием на храна
(ИОПХ) е нова диагноза в DSM‐5, наричана по‐
рано "селективно хранене", и не фигурира в
МКБ‐10 [3]. ИОПХ е подобна на анорексията, тъй
като и двете разстройства включват ограничения
в количеството и/или видовете консумирана
храна, но за разлика от анорексията ИОПХ не
включва проблематична страна при заболелите
лица по отношение на формата или размера на
тялото или страх от мазнини. Въпреки че много
деца преминават през фази на капризно или се‐
лективно хранене, човек с ИОПХ не консумира
достатъчно калории, за да расте и да се развива
правилно, а при възрастните да поддържа ос‐
новната функция на тялото. При децата това во‐
ди до забавено наддаване на тегло и ръст; при
възрастни води до загуба на тегло. ИОПХ може
да доведе до проблеми в училище или работа
поради трудности, свързани с хранене с други
хора, и продължително време, необходимо за
ядене. Поради скорошното му включване в ме‐
дицинската класификация няма достатъчно съб‐
рани данни за разпространението на това забо‐
ляване. От група юноши с хранителни разстройс‐
тва, получаващи лечение в специализирана кли‐
ника, 14% отговарят на критериите за ИОПХ, като
се наблюдава, че по‐често това са млади хора и
по‐често мъже. При децата картината се характе‐
ризира с избягване на определени типове храна;
намален апетит; болка в корема; еметофобия
(страх от повръщане).
Под името „Разстройство на храненето, не‐
уточнено“ стоят много състояния. В МКБ‐10 [3]
това е в точката Разстройство на храненето, неу‐
точнено (F50.9), докато в DSM‐5 [10] е описано в
рубриката „Други специфични заболявания при
хранене“ (OSFED, предишно име EDNOS). Катего‐
рията е разработена така, че да обхваща онези
лица, които не отговарят на строгите критерии за
анорексия или булимия, но имат значителни
проблеми в храненето си и отношението към
храната и себе си. В болнична среда по‐голямата
част от индивидите са били диагностицирани с
EDNOS. Изследването на тежестта на Разстройст‐
во на храненето, неуточнено/EDNOS/OSFED по‐
казва, че разстройството е също толкова тежко,
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колкото анорексията и булимията, въз основа на
това, че хоспитализираните деца са имали тол‐
кова много медицински усложнения, колкото
децата, хоспитализирани за анорексия нервоза, а
също така хората с EDNOS са имали толкова го‐
ляма вероятност да загубят живота си в резултат
на хранителните си разстройства, колкото и хо‐
рата с анорексия или булимия.
Разстройства, чиято класификация предстои –
това са специфични състояния, за които не са
изготвени диагностични критерии, но се проявя‐
ват сред населението и това изисква по‐ясното
им разграничаване от страна на лекари, психиат‐
ри и психолози с цел по‐доброто им разбиране.
В идващото десетилетие се очаква да бъдат кла‐
сифицирани като отделни заболявания орторек‐
сията и злоупотребата с лаксативи. Орторексията
натрупа през последните години обществено
внимание. За пръв път терминът се появява през
деветдесетте години на миналия век, първо в
статия [16], а след това и в книгата на американс‐
кия учен д‐р Стивън Братман „Пристрастяване
към полезните продукти: как да преодолеем ма‐
нията си към правилното хранене“. Думата е със‐
тавена от две гръцки думи „orthos“ – правилен,
верен, и „rexis“ – желание. Най‐общо казан,о с
нея се означава манията за правилното или
"здравословно" хранене [17]. Орторексията мо‐
же да бъде сравнена по определени критерии с
анорексията, рестриктивното хранене и обесив‐
но‐компулсивното поведение.
Злоупотребата с лаксативи според някои те‐
рапевти се родее повече с булимията, отколко‐
то да е отделно хранително разстройство. Често
с лаксативи се злоупотребява след хранене, ка‐
то човек погрешно вярва, че храната/калориите
няма да бъдат преработени от червата. Спира‐
нето на лаксативите става трудно, защото чрев‐
ната перисталтика е загубена до голяма степен,
а чувството на вина е силно, но е различно от
това на хората с булимия.
Изследванията показват, че значителен брой
хора, които отговарят на критериите за анорек‐
сия нервоза, отговарят и на критериите за друго
психично разстройство, като това най‐често са
социална фобия (42%), генерализирано тревож‐
но разстройство (26%), обсесивно‐компулсивно
разстройство (5%), агорафобия (3%), специфична
фобия (2%) по данни на Swinbourne и кол. [42].
На същото място се прави връзката, че 13,5% от
диагностицираните с тревожно разстройство от‐
говарят на критериите за съпътстващо хранител‐
но разстройство. При булимия се наблюдава съ‐

що коморбидност, най‐често с гранично личнос‐
тно разстройство [26].
При над 80% от болните има коморбидност
с други психични заболявания: афективни, тре‐
вожни, личностови, зависимости и т.н. Честотата
на тревожните разстройства, най‐вече паничес‐
ко, ОКР, социална фобия и ПТСР при болните с
хранителни разстройства, е значително по‐висо‐
ка от тази в общата популация, като в 92% от
случаите те предшестват хранителното разст‐
ройство.
Ранната и точна диагностика на хранителните
разстройства е голям проблем, тъй като същест‐
вуващите въпросници и тестове дават диагноза,
когато хората потърсят лечение, но не могат да
идентифицират високорискови индивиди или да
се използват за скрининг за хранителни наруше‐
ния в ранните стадии, докато инструментите като
MMPI предоставят обща оценка на психопатоло‐
гията. Идентифицирането на модел на разст‐
ройство на храненето осигурява на повече кли‐
ницисти информация за по‐нататъшна оценка за
нарушенията на храненето на пациенти, които
още не са готови да споделят заради срам или
отричане на проблема. Описването на личност‐
ните характеристики е важно и защото ранното
идентифициране на хранителните разстройства е
сериозен проблем на медицинската и психоло‐
гичната общност поради трудностите, които са
дефинирани в разработката на Brownwell, Fair‐
burn от 1995 [19]. Това са:
1. Индивидът, който страда, не го разглежда
като проблем. Това отношение изглежда особе‐
но често при хора с анорексия нервоза. В резул‐
тат на това често други хора го принуждават да
потърси помощ.
2. Надеждата, че проблемът ще изчезне от
само себе си.
3. Някои хора мислят, че проблемът с хране‐
нето им не е достатъчно тежък, за да заслужава
лечение, или смятат, че те не заслужават помощ
или отделяне на време и средства за терапия.
4. Срамът, вината и тайната са често среща‐
ни сред хората с булимия нервоза. Търсейки
лечение, страдащите рискуват други да разбе‐
рат за проблема и годините, през които те са
крили заболяването си.
5. Трудно споделяне с лекарите. Предишни
проблеми (например гинекологични, стомашно‐
чревни проблеми, депресия или ниско самочув‐
ствие), които може да са били част от клинична‐
та картина на хранителните разстройства, може
да не са били идентифицирани като част от ком‐
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плекса на заболяването и лекарят да не е ин‐
формиран за тях. Пациентът е отишъл с цел ле‐
чение например на стомаха си, но основен
проблем е хранителният, за който те не споде‐
лят и съответно, не може максимално бързо да
се предприемат мерки.
6. Страх от лечение. Той е общ за хората с
анорексия нервоза или булимия нервоза заради
опасението им, че лечението ще включва пови‐
шаване на теглото.
7. Финансови бариери за лекарства и психо‐
терапия.
Тези фактори трябва да се имат предвид от
специалистите, тъй като при някои пациенти
може да бъдат диагностицирани и съпътстващи
хранителни разстройства.
Не е много ясно какъв процент от хората в
България са засегнати. По наличните данни в
периода 1951‐1960 и през 1988‐2000 заболяе‐
мостта нараства от 0,45/100 000 до 20,1/100 000
за анорексия нервоза и 35,8/100 000 за булимия
нервоза. Пожизнената болестност достига до
18,6%, като е 1% за анорексия невроза, 3,6‐5%
за булимия невроза и 14% за останалите храни‐
телни разстройства. Тези стойности са значи‐
телно по‐високи при рисковите групи (атлети,
танцьори, актьори, модели) и при изследвания
в общата популация (5% за анорексия невроза и
7% за булимия невроза), като половината от бо‐
ледуващите не достигат до здравната система
[2]. По данните на НСИ за 2018 г. хранителните
разстройства са сред четирите причини за приз‐
ната трайно намалена работоспособност/вид и
степен на увреждане, като са включени в една
група с болестите на ендокринната система,
разстройствата на храненето и обмяната на ве‐
ществата, а преди тях са болестите на органите
на кръвообращението, следват новообразува‐
нията, болестите на костно‐мускулната система
и съединителната тъкан. В данните на НСИ [4] за
последните години, където хранителните раз‐
стройства са включени в една графа с „Раз‐
стройства на храненето, съня и сексуалността“, е
указано, че през 2016 г. е имало 151 хоспитали‐
зирани, което е малко повече от 2017, когато
броят им е 130 [4].
Средната възраст за началото на хранител‐
ните разстройства е ниска, като в последното
десетилетие в световен план се наблюдава спа‐
дане на началната възраст при анорексия от
старт на 14‐17 години, към 9‐12 години. При бу‐
лимия нервоза началото е около 15‐30 години,
психогенно преяждане – 20‐40 години, но се

забелязва освен изтегляне в по‐ранна възраст и
начало на болестта и след 40 години при жени‐
те, което доскоро не беше наблюдавано [3].
Определянето на точния броя засегнати в
България е много трудно по няколко основни
причини:
1. Много засегнати лица не търсят психиат‐
рична и психологическа помощ.
2. Много засегнати лица не споделят с лека‐
рите, че имат хранително разстройство, когато
отидат да се лекуват за някой от страничните
ефекти (за вторична аменорея, сърдечни проб‐
леми, гастро‐ентерологични, дентални и др.).
3. Много общопрактикуващи лекари не мо‐
гат да диагностицират хранителните разстрой‐
ства.
4. Често пъти хранителното разстройство не
е водещото (например ОКР или паническо, со‐
циална фобия или ПТСР са по‐силно застъпени и
се кодират с водещото заболяване от лекува‐
щия лекар).
5. Промените в МКБ не се познават, не е за‐
ложено ясното отчитане на хранителните разст‐
ройства и често те са комбинирани с други.

ЦЕЛ
Според проучената литература в областта
на хранителните разстройства се наблюдава
наличие на по‐висока степен на депресивност и
шизоидност при лицата, които страдат от храни‐
телни разстройства. Така целта на настоящото
психологично изследване е да се установи дали
ще са повишени нивата на личностните харак‐
теристики депресия, психастения и шизоидия в
настоящата извадка от изследвани лица с хра‐
нителни разстройства. Събраните данни също
така дават възможност да се провери наличието
на специфични кодове по MMPI, които се отли‐
чават с висока честота на проява при изследва‐
ните лица с хранителни разстройва.
ХИПОТЕЗИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Основната хипотеза на изследването е, че
ще се наблюдава корелационна зависимост
между личностните характеристики депресив‐
ност, психастенност, хипохондрия, параноя и
мания сред изследваните лица с хранителни
разстройва (анорексия, булимия, психогенно
преяждане, преяждане, неустановени).
Подхипотеза 1: Предполагаме, че изследва‐
ните лица с хранителни разстройства ще пред‐
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ставят високи стойности по всички скали на
MMPI.
Подхипотеза 2: Допускаме, че по скала Ма‐
ния от MMPI ще се наблюдават с по‐голяма чес‐
тота на проявление ниски стойности в сравне‐
ние с останалите скали по MMPI при изследвани
лица с хранителни разстройства.
Подхипотеза 3: Предполагаме, че профилите
на изследваните лица с хранителни разстройст‐
ва ще покажат по‐висока честота на проява на
специфични комбинации от клиничните кодове
(3‐6/6‐3, 3‐7/7‐3, 4‐7/7‐4 и 4‐8/8‐4).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
В това експериментално изследване беше
използвана методиката MMPI – кратка версия.
Основното ù достойнство, благодарение на кое‐
то тя е получила голямо разпространение, е
нейната способност да разкрива структурата на
синдрома, структурата на личностните особе‐
ности и типа реакция при стрес, като притежава
значителна степен на обективност, дължаща се
на това, че данните на анализа не зависят от
особеностите на експериментатора и неговите
нагласи. С методиката могат да бъдат очертани
границите на нарушенията на структурата на
личността.
MMPI‐2 е един от възможните ключове към
разбирането на структурата на личността и пси‐
хопатологията. Meehl [30] прави първите опити
за създаване за диференциална диагноза, осно‐
вана на профилни профили (т.е. типове кодове),
разграничени три широки области на психопа‐
тология, оценявани с MMPI, означени като пси‐
хоза. Неговата схема за разграничаване включва
предимно изследване на относителните пикове
на клинични скали 7 и 8. Тридесет години по‐
късно Skinner и Jackson [35] предлагат модел на
диференциална диагностика, базирана на
MMPI, получен от съществуващите данни от ко‐
диране, и стигат до извода, че тестът е най‐
полезен при идентифицирането на три широки
области на психопатологията: невротични, пси‐
хотични и социопатични профили. Swanson и
кол. [40] предлагат използването на три скали –
за субективен дистрес, актинг аут и психотич‐
ност.
При анализирането на данните от теста спе‐
циалистът в областта на психичното здраве е
поставен пред сложната задача да знае както
характеристиките на скалите, така и техните
особености. Например „взискателност“ може да
бъде маркирана от пик на скала 1 (хипохонд‐

рия), но и на скала 3 (хистерия), но и на скала 4
(психопатия), но защитните механизми са раз‐
вити в различен път, например при скала 1 ве‐
роятно причината, довела до тази взискател‐
ност, е страхът от увреждане на тялото и чрез
този адаптивен механизъм съответният човек си
гарантира сигурност и внимание, което иначе
му е липсвало. При скала 4 тази взискателност е
вероятно с нарцистичен уклон и настоятелност
за упражняването на „последна дума“, докато
при скала 3 се търси произход в желанието за
одобрение чрез постигането на добри резултати
от лицето. Във всеки от въпросните пикове тези
лица биха могли да бъдат описани с една дума,
но причината за поведението е различна.
В тълкуването на MMPI / MMPI‐2 винаги се е
обръщало внимание на осмислянето на моде‐
лите и тяхната интерпретация, което е следст‐
вие от теоретичната среда, в която тестът е раз‐
работен. Затова повишение не се взема за ди‐
агностичен признак, например пациент с пик на
скала 1 не следва, че е хипохондрик, а по‐скоро
се търси кои външни корелати, идентифицира‐
ни в последващите научните изследвания, са
свързани емпирично с високи резултати по ска‐
ла 1. Преди да се натрупа достатъчно клиничен
и изследователски опит с теста, се е очаквало,
че пиковете „сочат пътя” за диагностика и лече‐
ние. Скоро обаче общите черти между различ‐
ните видове психопатологии и припокриването
на елементи между тях показали, че профили с
високи нива над нормата са сравнително редки,
при по‐голяма част от хората ще повтарят една
и съща или подобна графика, при успех на тера‐
пията с намаляване на наднормените нива ти‐
път защити ще си останат, но в много по‐
приемлива за пациента форма. В рамките на
няколко години става стандартна практика да се
описват профили, като се използват техните
най‐високи две или три скали. Тези скали стават
основа за събирането на емпирични корелати
за общите кодови модели. Например от 1950 г.
е известно, че профилът, показващ върхови ре‐
зултати на скали 4 и 9, се среща често сред бе‐
жанците и афроамериканските затворници, ма‐
ниакални пациенти, и психопати, но е рядкост
сред разстройства с тревожност. През 60‐те и 70‐
те години на миналия век се извършват няколко
мащабни изследвания в емпиричните корелати
на обичайните кодирания и са публикувани [24,
25, 29], поставяйки основа за интерпретативна
практика, като същото за MMPI‐2 правят Graham,
Ben‐Porath, McNulty, през 1999 [7].
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От началото на теста целта на ММРI е даде
индивидуална схема, а не заместител на диаг‐
нозата, като оставя професионална свобода на
изследователя – „при анализа на всеки случай
клиницистът трябва да преценява цялата ситуа‐
ция.“ [31]. За постигане на обективни резултати
са въведени скалите достоверност (тенденция
към агравация или диссимулация), валидност и
корекция, които позволяват да се видят колеба‐
нията на профила, зависещи от реакциите на
болния спрямо процедурата на изследването.
Анализът е възможен само при отчитане на
всички особености на профила, на взаимоотно‐
шението на всички скали помежду им. Полът на
изследваното лице, възрастта му, образование‐
то, ситуацията, в която се извършва изследване‐
то, клиничните данни трябва да се вземат пред‐
вид при интерпретацията [15]. Българската
адаптация на MMPI‐2 е осъществена на базата
на ревизията на теста от 2001 год. [7].

ване на чувството на гняв поради страха си от
междуличностни конфликти или отхвърляне.
Striegel‐Мoore, Silberstein, Rodin [37] са описали
пациентите с булимия като ненаситни и нетър‐
пеливи да се харесат. Root и кол. [34] описват
проблемите на жените с булимия, свързани с
гнева, и успешната терапия включва намиране
на начина тези емоции да бъдат изразени по
подходящ начин. Тревожността е характерна за
анорексия нервоза рестриктивен тип, а депре‐
сията е по‐често срещана с повишени нива при
тези с булимия, където тя се проявява като гор‐
чивина, при която индивидите се чувстват несп‐
раведливо третирани и хванати в капан. Пови‐
шаване на скала 4, психопатия, е възможно да
се среща, като сочи за характерното за булими‐
ята самоунищожително импулсивно поведение,
което служи за намаляване на непосредствено‐
то напрежение.
ИЗПОЛЗВАНИ СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ

MMPI И ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ
РАЗСТРОЙСТВА

Макар че има специфични инструменти в
психодиагностиката какви са точно хранителни‐
те разстройства, за скрининг успешно се изпол‐
зва MMPI. Поради многостранния характер на
хранителните нарушения, други компоненти на
точната им оценка са наблюдение, самомони‐
торинг, интервю и т.н. MMPI може да предоста‐
ви информация, необходима за оправдаване
по‐нататъшно оценяване с инструментите за
самостоятелно отчитане на разстройства в хра‐
ненето, да потвърди или изключи съществува‐
нето на хранителни разстройства. Друго пре‐
димство на теста е, че може да бъде възприе‐
ман като по‐малко заплашителен, тъй като няма
въпроси за начина на хранене и отношението
към тялото и така пациентите да се откажат от
защитната позиция, в която често се поставят.
Това прави MMPI‐2 широко използван за оценка
на личността и психопатологията при пациенти с
хранителни разстройства. Приблизително 50%
от болничните центрове за лечение на разст‐
ройства в храненето в САЩ използват MMPI‐2,
за да търсят психопатология освен хранително‐
то разстройство [11, 14]. Има събрани данни, че
при лицата с хранителни разстройства депресия
обикновено е най‐повишената клинична скала
във всички групи хранителни разстройства. По‐
тискане на емоциите (скала 3) се среща при
всички типове. Джонсън и Конърс [23] отбеляз‐
ват, че най‐много жени избягват пряко изразя‐

ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ХИПОТЕЗИТЕ

Коефициент на корелация по Пиърсън; Хи‐
квадрат анализ; Exploratory Data Analysis, при
който се обработват честотата на срещаните
комбинации на кодовете чрез Exploratory Data
Analysis [16, 42]. В статистиката Exploratory Data
Analysis е подход за анализиране на бази данни
с цел обобщаване на основните им характерис‐
тики. Проучвателният анализ на данните e по‐
пуляризиран от Джон Туки, за да насърчи ста‐
тистиците да изследват данните и да формули‐
рат хипотези. EDA е различен от първоначалния
анализ на данните (IDA), който се фокусира по‐
тясно върху предположенията, необходими за
проверката на модела и тестването на хипотези,
като EDA обхваща IDA. EDA е свързана със ста‐
тистиката и непараметричната статистика, като
и двете се опитват да намалят чувствителността
на статистическите изводи за грешки при фор‐
мулирането на статистически модели. Статисти‐
ческите разработки на Туки в областта на анали‐
тичната теория за тестване на статистическите
хипотези са с акцент на традицията на Лаплас
върху експоненциалните семейства.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Изследването беше проведено от януари
2017 до април 2019 г. Взеха участие 115 души,
разпределени във възрастов план 12‐57 (M = 27
SD = 8.9), от тях 5% мъже и 95% жени. В изследва‐
нето са включени само лица с хранителни разст‐
ройства, които са заявили нужда от психотерапия
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анорексия е в ранната зрелост, не в пубертета.
Причината за това вероятно е защото тук гово‐
рим за лица, които са потърсили помощ, и висо‐
кият процент във втория ред може да бъде че‐
тен по няколко начина: за да бъде заведен не‐
пълнолетен на психотерапевт или той сам да
поиска, съществуват два фактора – родителите,
които са образовани психологически или са на‐
сочени от средата, че детето им има проблем;
отричането на проблема при възникването му
при голяма част от засегнатите; но и факта, че в
ранна зрелост за пръв път изследваните лица
биха могли сами да заплащат консултациите си.
В средна зрелост проявата на анорексия е ряд‐
кост, вероятно защото част от засегнатите са
преминали към друго хранително разстройство
(например булимия, ако погледнем втората ко‐
лона последния ред). В същата таблица можем
да видим, че хиперфагията е нараснала близо
четири пъти в средна зрелост, както и булимия‐
та. Наблюдава се нарастване и по този начин
установяваме, че с увеличаване на възрастта
намалява вероятността от развитие на храни‐
телно разстройство, което показва, че основна
задача пред общественото здраве е превенция
в ранна детска възраст чрез създаване на добра
психологична среда и чрез оформянето на доб‐
ри навици по отношение на храненето.

във връзка с констатирано от медицинско лице
хранително разстройство. На всяко изследвано
лице е предложено да участва в изследването,
което е проведено обективно чрез спазване на
стандартната процедура за провеждане на тесто‐
вете, еднакъв инструктаж, ред на поднасяне и
времетраене. След направената първична обра‐
ботка на резултатите всички протоколи бяха ва‐
лидни и няма отстранени по критериите на MMPI.

РЕЗУЛТАТИ
По пол хранителните разстройства са рав‐
номерно разпределени само при преяждането,
където са почти поравно случаите при мъже и
жени, докато данните са за 5‐10% мъже от за‐
болелите при анорексия и 13‐15% при булимия.
В изследването преяждащите мъже не са пред‐
ставени, тъй като те изключително рядко търсят
помощ (мъжката хиперфагия има висок социа‐
лен толеранс). Не сме търсили статистически
значими различия по пол поради незначителния
брой изследвани мъже, който въпреки това е
близък до световните статистики.
За анализ на данните от проведеното из‐
следване на лица с хранителни разстройства с
цел добра обработка на получената информа‐
ция изследваните лица бяха разпределени в три
възрастови групи според възрастовата перио‐
дизация на Ерик Ериксон и житейските кризис‐
ни периоди, през които преминават хората във
всяка възраст [5].
Разпределението по възраст е важно за раз‐
бирането на динамиката на хранителните раз‐
стройства. Най‐големият процент на проява на

Таблица 1. Разпределение на хранителните разстройства
по възраст, N = 115
Пубертет (12/13-19/20 години)

20,9%

Ранна зрелост (20-25)

32,2%

Средна зрелост (26-65)

47,0%

Таблица 2. Разпределение на хранителните разстройства по вид и по възраст, N = 115
Вид на хранителното разстройство
Конфигурация на
профила за валидност
1
2
3

Анорексия

Булимия

Преяждане

Хиперфагия

Неустановено

Ядене и
плюене

Злоупотреба
с лаксативи

Неустановени

Общо
100,0%

% от скалата

7,5%

19,4%

19,4%

11,8%

10,8%

1,1%

,0%

30,1%

% от ХР

63,6%

85,7%

85,7%

78,6%

90,9%

100,0%

,0%

80,0%

80,9%

% от скалата

50,0%

,0%

16,7%

,0%

,0%

,0%

,0%

33,3%

100,0%

% от ХР

27,3%

,0%

4,8%

,0%

,0%

,0%

,0%

5,7%

5,2%

,0%

,0%

25,0%

,0%

,0%

,0%

25,0%

50,0%

100,0%

% от скалата
% от ХР

,0%

,0%

4,8%

,0%

,0%

,0%

100,0%

5,7%

3,5%

4

% от скалата

8,3%

25,0%

8,3%

25,0%

8,3%

,0%

,0%

25,0%

100,0%

% от ХР

9,1%

14,3%

4,8%

21,4%

9,1%

,0%

,0%

8,6%

10,4%

Общо

% от скалата
% от ХР

9,6%

18,3%

18,3%

12,2%

9,6%

,9%

,9%

30,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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От направения анализ на скалите за валид‐
ност се вижда, че разпределението не е слу‐
чайно и има зависимост между конфигурации‐
те и хранителните разстройства и конкретно
между Конфигурация 1 и анорексия, булимия
нервоза, болестното преяждане и тези в група‐
та на неустановените, което дава надежда, че
по‐голяма част от лицата, засегнати от този тип
болести, имат вътрешно желание да решат
проблема си и ако им бъде помогнато, те ще
превъзмогнат несигурността си и своето непра‐
вилно хранене.
При конфигурациите на скалите за валид‐
ност виждаме, че близо 81% от лицата са Кон‐
фигурация 1, която най‐често се среща в кли‐
нична обстановка.
Конфигурация 1 се проявява при пациенти,
които признават личностни и емоционални
трудности, изискват помощ за решението на
тези проблеми, но са несигурни в собствените
си възможности да ги решат.

При Конфигурация 2 пациентите се опитват
да избегнат или отрекат неприемливите чувст‐
ва, импулси и проблеми (acting out – поведе‐
ние, реализирано в резултат на несъзнаван им‐
пулс, много интензивно, внезапно). В литерату‐
рата се твърди, че тези случаи са най‐неблаго‐
приятни за психологическа интервенция. Тези
хора и рядко търсят сами лечение.
Конфигурация 3 показва лице с ресурси за
справяне с проблемите, не е под влияние на стрес
или конфликт към момента на изследването.
При Конфигурация 4 се наблюдава отказ от
признаването на проблемите, което ги прави
трудни за интервенция.
Таблица 3. Разпределение по скалите за валидност, N = 115
Скала за валидност

%

Конфигурация 1

80,9%

Конфигурация 2

5,2%

Конфигурация 3

3,5%

Конфигурация 4

10,4%

Таблица 4. Корелационен анализ между изследваните с MMPI личностни характеристики, N = 115
X1
X1

r

D2

H3

PT4

PA6

PS7

SE8

MA9

1

р
D2

H3

PT4

PA6

PS7

SE8

MA9

N

115

r

,255**

р

,006

1

N

115

115

r

,565**

,592**

р

,000

,000

1

N

115

115

115

r

,267**

,565**

,601**

р

,004

,000

,000

1

N

115

115

115

115

r

-,004

,097

,115

,250**
,007

1

р

,965

,300

,220

N

115

115

115

115

115

r

,351**

,591**

,635**

,662**

,245**
,008

1

р

,000

,000

,000

,000

N

115

115

115

115

115

115

r

,366**

,103

,371**

,442**

,449**

,499**

р

,000

,275

,000

,000

,000

,000

1

N

115

115

115

115

115

115

115

r

,120

,024

,144

,251**

,423**

,277**

,371**

р

,202

,800

,124

,007

,000

,003

,000

N

115

115

115

115

115

115

115

1
115

Легенда: Скала 1 (HS) – Хипохондрия, Скала 2 (D) – Депресия, Скала 3 (HY) – Хистерия, Скала 4 (PT) – Психопатия, Скала 6
(PA) – Параноя, Скала 7 (PS) – Психастения, Скала 8 (SC) – Шизофрения, Скала 9 (MA) – Мания.
N.B. Скала 5 (MF) – Мъжественост/женственост, не е включена в изследването, въпреки това е спазена оригиналната цифрова
номерация на скалите за описването на профилите и кодовете към тях.
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Посредством специално избрания инстру‐
ментариум са изследвани психологическите ас‐
пекти Хипохондрия, Депресия, Хистерия, Пси‐
хопатия, Параноя, Психастения, Шизофрения,
Мания на лица с хранителни разстройства, за
които беше предположено, че имат връзка с
проявяването на хранително разстройство и
беше изчислен коефициент на корелация по
Пиърсън, който показва, че двете променливи
са линейно свързани. Така се установи, че при
изследваните лица с хранителни разстройства
има слаба статистическа зависимост между ска‐
лите: Хипохондрия и Депресия с коефициент на
корелация r = .255; p = .006. Индивидите от този
тип са със соматизираща депресия. Симптомите
на депресия се изместват с физическите оплак‐
вания. Освен това данните по Хипохондрия и
Психопатия показват също така корелация с кое‐
фициент r = .267; p = .004, тук може да се наблю‐
дава „вторична полза“ от болестта, импулсивност
и саморазрушителност. Психастения и Параноя
демонстрират също статистически значима връз‐
ка и слаба корелация r = .250; p = .007. Мания и
Психастения показват най‐високия коефициент
на корелация между всички изследвани промен‐
ливи, но въпреки това в границите на слаба до
умерена стойност r = .277; p = .003, страх от про‐
вал, тревожност и перфекционизъм са типичните
поведенчески маркери тук. Мания и Психопатия
са последните скали, по които се наблюдава ста‐
тистически значима връзка r = .251; p = .007, като
спазването на правилата, поставени от индивида
и голямо желание за налагането им са поведен‐
ческите ориентири, които се следват тук при
поставяне на диагноза, свързана с хранително
разстройство.
Обръщайки внимание на психологическите
характеристики на тестовете на изследваните
лица с хранителните разстройства виждаме, че
получените данни потвърждават основната хи‐
потеза, че има корелация между тях.
В MMPI усреднените данни за нормативната
група са 50. Горна и долна граници са 30 и 70. В
табл. 5 може да се види, че в по‐голяма част от
случаите изследваните лица с хранително раз‐
стройство излизат от нормите по всички скали,
установени от авторите на теста. При Скала 9
(Мания) специално значение имат и отклонени‐
ята под нормата, което ще бъде анализирано
по‐долу, но най‐често причината може да бъде
търсена в актуалното състояние на пациента,

чиято острота го е довела до консултация със
специалист.
С данните от изследването 2 (21, N = 115) =
46,650 p = .001, обобщени в табл. 5, потвържда‐
ваме подхипотеза 1, че изследваните лица с
хранителни разстройства имат по‐високи нива
по почти всички скали от MMPI.
Таблица 5. Скали в MMPI при изследването на лицата с
хранителни разстройства, при които получените резулта‐
ти са под и над нормата (в процент), N = 115
Скала

В процент от всички случаи
Под нормата

Над нормата

Хипохондрия

0%

52%

Депресия

7%

47%

Хистерия

1%

83%

Психопатия

1%

83%

Параноя

1%

77%

Психастения

5%

64%

Шизоидия

3%

72%

Мания

20%

30%

В процеса на анализа се потвърди също така
подхипотеза 2, т.е. ниските стойности по скалата
Мания се срещат с по‐голяма честота при хора,
диагностицирани с хранителни разстройства.
Ниското ниво на 9‐а скала отразява недостатъч‐
ност на подбудите, неспособност да се изпита
удоволствие, снижение на активността, лесно
възникване на чувство за вина, недооценяване
на собствените възможности, които са състояния
за хора с хранително разстройство, а рязкото по‐
нижение на 9‐а обикновено отразява депресив‐
ни тенденции, дори и при отсъствие на изразено
повишение по 2‐ра (скрита депресия). Това е
свързано с малко енергия, ниско ниво на актив‐
ност, в което може да рефлектира, или конститу‐
ционална особеност, или ситуативни обстоятелс‐
тва (умора), или актуална депресия. В профилите
на депресивно болни често 9‐а е най‐ниска.
Таблица 6. Честота на поява на скалите като пикови в
профилите на изследваните лица, N = 115
Скала

Пик 1

Пик 2

Пик 3

1%

1%

2%

Депресия

2%

2%

1%

Хистерия

10%

5%

1%

Психопатия

12%

3%

3%

Параноя

5%

5%

4%

Психастения

3%

10%

5%

Шизоидия

2%

9%

8%

Мания

1%

1%

3%

Хипохондрия
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където се разглеждат приликите и различията
между тях.
Резултатите, които се наблюдават в табл. 8,
потвърждават допускането в подхипотеза 3 за
по‐висока честота на проява на специфични ком‐
бинации от клиничните кодове (3‐6/6‐3, 3‐7/7‐3,
4‐7/7‐4, 4‐8/8‐4) в профилите на изследваните
лица с хранителни разстройства, получено чрез
Data Exploratory Analysis. От табл. 7 и табл. 8 се
вижда, че отсъствието на сигурна привързаност
се наблюдава като характеристика при 75%.

Честотата на появата на скали най‐често се
разкрива при кодирането. При кодирането, ко‐
гато няма изявен трети пик, той не се вписва.
Това са скала 3 (Хистерия) и скала 4 (Психопа‐
тия), които се появяват най‐често, което се про‐
явява в данните на кодовете. Като втори пик се
появяват най‐често скала 7 (психастения) и ска‐
ла 9 (шизоидия), която се среща често и като
трети пик.
Има четири кода, които се срещат в близо
50% от случаите. Това потвърждава Подхипоте‐
за 3, че профилите на изследваните лица с хра‐
нителни разстройства ще покажат по‐висока
честота на проява на специфични комбинации
от клиничните кодове (3‐6/6‐3, 3‐7/7‐3, 4‐7 48).
На табл. 7 може да се види тяхното разпре‐
деление по вид хранително разстройство, като
ясно се очертава че код 3‐7/7‐3 се наблюдава
най‐често при лицата с булимия и преяждане, 4‐
7/7‐4 при тези с булимия и анорексия, а при хо‐
рата с преяждане доминира и код 4‐8/8‐4.
В табл. 8 са описани основните характеристи‐
ки на кодовете 3‐6/6‐3; 3‐7/7‐3; 4‐7/7‐4; 4‐7/8‐4,

Таблица 7. Разпределение на хранителните разстройства
в основните кодове, N = 115
Код

Хранително
разстройство

3-6/6-3

3-7/7-3

4-7/7-4

Анорексия

0%

13%

27%

4-8/8-4
0%

Булимия

0%

38%

45%

25%

Преяждане

38%

38%

18%

50%

Хиперфагия

38%

0%

0%

25%

Злоупотреба с
лаксативи

0%

0%

9%

0%

Неустановени

25%

13%

0%

0%

Таблица 8. Основни характеристики на кодовете 3‐6/6‐3; 3‐7/7‐3; 4‐7/7‐4; 4‐7/8‐4, N=115
Характеристика

Код
3-6/6-3

Тревожност
Стремеж към връзка

Честота на срещане

3-7/7-3

4-7/7-4

4-8/8-4

%

1

1

1

75%

1

100%

1

1

Невъзможност за отпускане

1

1

1

Стремеж към одобрение

1

1

1

75%

Невъзможност да изразяват негативни чувства

1

1

1

75%

1

1

Не могат да се справят със стреса
Психосоматизация

1

Отсъствие на сигурна привързаност
Импулсивност

ОБСЪЖДАНЕ
Акцентът върху връзката между личностните
черти и разстроеното хранене е теоретично и
практически значим. Първо, нарушеното хране‐
не е израз на психологически атрибути, свърза‐
ни с формата на разстройството. Трябва да има
ясна характеристика на взаимоотношенията на
действията. Второ, ако има системни личностни
различия в подтипа на разстройството на хра‐
ненето, тогава оценката на личността може да
бъде друг начин за идентифициране и разгра‐
ничаване между лицата с хранителни разст‐
ройства.
Изследванията до момента показват, че ня‐
колко черти на личността участват в зараждане‐

1
1

50%

50%
1

75%

1

1

75%

1

1

50%

то, проявата и задържането на проблеми с хра‐
ненето от психологически характер. Метаанализ
на литературата между 1994 и 2004 г. идентифи‐
цира перфекционизма, обсесивно‐компулсив‐
ността, импулсивността като най‐често свързани
с патологията на разстройствата в храненето [21].
Индивидите с хранителни разстройства по‐
казват значително по‐високи нива на невроти‐
чен перфекционизъм, отколкото контролите
[12]. Изследванията на многоизмерния перфек‐
ционизъм твърдят, че предсказват появата на
симптомите на анорексия [43] и са забележи‐
телна черта на анорексия нервоза [27], булимия
и психогенно преяждане [34]. От друга страна,
Steiger и Brewerton [39] поставят под въпрос да‐
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ли перфекционизмът е свързан конкретно с на‐
рушения в храненето, или е индикатор за по‐
обща дезадаптация. Във всеки случай перфек‐
ционизмът е основна характеристика при диаг‐
ностицирането на разстройства в храненето.
Установено е също, че обсесивно‐компулсив‐
ността подкрепя хранителната патология в ди‐
агнозите. Същите данни говорят, че открояване‐
то на перфекционизма и обсесивно‐компулсив‐
ните черти са характерни за анорексията, ано‐
рексичното поведение и рестриктивното хране‐
не, докато при хора с булимия и преяждане се
наблюдава в по‐голяма степен и по‐често им‐
пулсивност.
Друг често срещан симптом по отношение
на диагнозите на хранителните разстройства е
отрицателната емоционалност, описана като
склонност към изпитване на наказание, болка,
тревожност и депресия [21]. Доказано е също,
че негативният афект предсказва хранителната
патология в бъдеще [28], по‐специално преяж‐
дане и компенсаторно поведение [36].
Нарушените семейни отношения (между ин‐
тимни партньори, близки роднини, родител–
дете), водят до преживяване на емоционален
дистрес [13]. Психологическата причина е свър‐
зването на храненето с любовта на несъзнател‐
но ниво [8, 9], поради което в момент на емо‐
ционална загуба или объркване стомахът тряб‐
ва да бъде напълнен, да се компенсира загуба‐
та, да се потуши тъгата, да се потисне гневът и
пр. „Това се случва при силно чувствителни, не‐
сигурни и тревожни хора, които са по‐скоро
склонни да потискат недоволството и гнева си
заради страха от отхвърляне, унижение и загу‐
ба“, пише Джулия Бъкройд [1]. Така се провоки‐
рат хранителните разстройства до голяма сте‐
пен и това се вижда от изследването на лицата с
хранителни разстройства, където семейната
среда е тази, която е оказала влияние за разви‐
тието – но в някои случаи тя е и онази, която
има силата да ограничи хранителното разст‐
ройство, когато е под влияние на външни фак‐
тори, несвързани със семейството.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Към ограниченията в това изследване се
включва фактът, че е използван само един инст‐
румент – MMPI, за диагностициране на клинич‐
ните профили на изследваните лица, което рам‐
кира по‐тясно обхвата на психологичните фак‐
тори, свързани с развитието на хранителни раз‐
стройства. В бъдещи изследвания би било по‐

лезно да се включат променливи като тревож‐
ност, агресивност (автоагресивност), самооцен‐
ка, аз‐ефективност и себепредставяне, копинг‐
стратегии. Също така би било полезно и включ‐
ването на социално‐демографски данни като:
брой деца и поредност в семейството на произ‐
ход, семейно положение на родителите от се‐
мейството на произход и преживени кризи като
развод, раздяла, смърт в семейството по произ‐
ход. Наличие на деца към момента на изслед‐
ването, както и семеен статус на изследваните,
спорт и други занимания и хобита. От изследо‐
вателска гледна точка предизвикателство е из‐
работването на модел, разграничаващ основни‐
те фактори, опосредстващи развитието на хра‐
нителни разстройства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Актуалността на проблема с хранителните
разстройства се потвърждава ежедневно от ста‐
тистиките за растящите данни за наднормено
тегло на големи обществени групи, като в също‐
то време не престават и данните за лица, които
страдат от анорексия нервоза, булимия нерво‐
за, неустановени и преяждане, както и някои
специфични форми на хранителни разстройства
като злоупотреба с лаксативи, ядене и плюене,
ограничено хранене, а се очаква и класифика‐
ция на състояния в бъдещите издания на класи‐
фикациите на болестите като орторексия. Неси‐
гурността и натрапливото мислене за храненето
води до голяма загуба на лична енергия и до
дискомфорт у страдащите. В случай, че храни‐
телните разстройства не са диагностицирани и
повлияни чрез психотерапевтични и фармако‐
логични методи, те продължават дълго и водят
до намаляване на качеството на живот. Ефек‐
тивно измерване на различията в личността и
психопатологията при подтиповете хранителни
разстройства може да доведе до по‐добро раз‐
биране на заболелите и разработване на спе‐
цифични и ефективни методи на лечение
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ПАРАНОЯ И НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
Стефан Стефанов
Амбулатория за специализирана медицинска помощ – индивидуална практика – Шумен
Резюме. Параноята е описванa и анализирана като „състояние“ многократно от различни автори в
пълнота и с вещина. В съвременната психиатрия нейната "нозологична" принадлежност често се
мени, но и досега остава неизяснена. Опитите да се установи дали друго психично разстройство
предразполага към параноя, дали параноята представлява продром на психично разстройство,
който после се модифицира специфично, или пък става въпрос за коморбидност на разстройства,
продължават. Ако е налице противоправно деяние, сторено от деец, у когото се разпознава пара‐
ноялна симптоматика, способен ли е той да разбира "свойството и значението на извършеното и
да ръководи постъпките си"? Прави се опит за определяне и диференциране на годността за но‐
сене на наказателна отговорност при различни типове параноялни синдроми.
Ключови думи: параноя, наказателна отговорност

PARANOIA AND INSANITY DEFENSE
Stefan Stefanov
Individual Practice for Specialized Medical Care – Shumen
Abstract. Paranoia as a “state” is described and analyzed many times by various psychiatrists with great
depth and skill. In modern psychiatry, the nosological affiliation of paranoia is under frequent change
but still unclear. Attempts to determine whether another mental disorder predisposes to paranoia,
whether paranoia is a prodrome of mental disorder, or it is a comorbidity of two disorders, continue.
When there are offences committed by paranoiac offenders, are they able to understand “the nature
and significance of the act and to direct their actions”? The article aims to identify the suitability for
criminal responsibility for different types of paranoiac syndromes.
Key words: paranoia, insanity defense

Параноята е „състояние“, описвано многок‐
ратно в пълнота и анализирано с вещина от
различни автори. Неговата "нозологична" при‐
надлежност е определяна различно, но остава
неизяснена. Една от причините за това е, че па‐
раноялни синдроми могат да се откриват освен
при персистиращо налудно разстройство още и
при личностови разстройства (параноидно, ши‐
зоидно, ананкастно, нарцистично), хранителни
разстройства (анорексия нервоза), соматофор‐
мни разстройства (хипохондриаза), трайни раз‐
стройства на личността, недължащи се на мо‐
зъчно заболяване, синдром на алкохолна зави‐
симост (алкохолна ревностова параноя), орга‐
нично разстройство на личността, афективни
разстройства, шизофрения (параноялна форма
по класификацията на Снежневски) [1]. Опитите

да се установи предразполага ли определено
психично разстройство към параноя, дали пос‐
ледната е един от продромите на психично раз‐
стройство, който после се модифицира специ‐
фично, или пък става въпрос за коморбидност
на разстройства, засега не дават категоричен
резултат.
Според Иванов [2] формите на параноята са:
1. Paranoia persecutoria.
2. Paranoia erevnatoria.
3. Paranoia erotica.
4. Paranoia reformatoria.
5. Paranoia inventoria.
6. Paranoia querulatoria.
7. Paranoia hypohondrica.
Основна характеристика на параноята е па‐
раноялната налудност, която Крепелин [3]
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описва така: „...Налудността на параноика e
непроменимо систематизирана, ментално из‐
пипана и униформно свързана без големи вът‐
решни противоречия...“. (пр.а.) Независимо от
своята очебийна понякога смислова нелепост
параноялните идеи притежават желязна вът‐
решна кохезия, фабулна подреденост и „логи‐
ческа“ аргументация. Обединени по тенденцио‐
зен, изводим от основното убеждение на „авто‐
ра“ начин, определени фрагменти истина ут‐
върждават една неистинна в същността си кон‐
цепция. Своеобразието на човешкото мислене
да подбира факти и обстоятелства, които защи‐
тават собствената му „пред‐истина“ и да отх‐
върля противоположните им, тук е хиперболи‐
зирано до максимум. За реализирането на по‐
добна "съвършена" конструкция са необходими
преморбидно добре развити и впоследствие
"нозоспецифично" модифицирани когнитивни
капацитети. "Широтата и задълбочеността" на
доказателствения материал, с който параноикът
„верифицира“ своята „правота“, съответстват на
неговия семантичен, логически и екзекутивен
интелект.
Най‐приемлив за разгръщане на параноял‐
ната идея вероятно е описаният от Биндер [4]
механизъм "реакция – развитие". Индексната
личност преживява „съдбовно“ за нея събитие
или поредица събития, които предизвикват зна‐
чим резонанс и дебалансират основополагащи
принципи на ценностната ѝ система. Настъпи‐
лите кататимно обусловени, но формално ра‐
ционални, деконструкция и реконструкция на
случилото се започват да видоизменят елемен‐
ти на личностовия контекст с оглед запазване на
психичния интегритет. Разгръща се "аналитична
дейност", появяват се "прозрения", започва изг‐
раждане на "интерпретации", селектират се
"доказателства", оформят се "съждения и умо‐
заключения", синтезира се нов "личностов
опит", планират се свръхкомпенсаторни "стра‐
тегии и тактики", консолидира се "защитно‐
нападателен" поведенчески модел. В зависи‐
мост от потенциала и съхранеността на подле‐
жащия когнитивен апарат е и софистикацията
на патологичната разработка. Нейното богатст‐
во се дава от преморбидната идиосинкразия,
докато прибавена евентуална болестна нокса (с
унифициращия си механизъм) огрубява щрихи‐
те на картината.

При преминаването от сферата на спекула‐
тивна теоретизация в полето на форензния
праксис задачата е: Какви отговори биха могли
да бъдат дадени на въпроса „Ако е налице про‐
тивоправно деяние, сторено от деец, у когото се
разпознава параноялна симптоматика, спосо‐
бен ли е той да разбира "свойството или значе‐
нието на извършеното, или да ръководи пос‐
тъпките си?" [5]. Съгласно получените от бъл‐
гарско проучване резултати при 39,5% от изс‐
ледваните пациенти с параноялен синдром се е
наложило съдебнопсихиатрично освидетелст‐
ване, „...при почти всеки десети от тях може да
се очаква хомицидно поведение... почти при
всеки пети... се стига до тежък социален сблъ‐
сък и е необходимо да се преценява вменяе‐
мостта...“ [6]. Изхождайки от юридическата фор‐
мулировка, че пречки за носене на наказателна
отговорност представляват "умствена недораз‐
витост, краткотрайно или продължително разс‐
тройство на съзнанието“ [5], ще бъде разгледа‐
но допускането на всяка една от трите квалифи‐
кации на фона на налична специфична (парано‐
ялна) психопатологична продукция.

1. УМСТВЕНА НЕДОРАЗВИТОСТ
Известни са многобройни случаи на хора с
лека умствена изостаналост, развиващи пара‐
ноялни убеждения, които, макар и относително
примитивни, могат да формират целенасочено
замисляне, планиране, подготовка, изпълнение
на хомициди, насилствени телесни увреждания,
изнасилвания, отвличания, палежи, имуществе‐
ни вреди и кражби, последвани от бягство и ук‐
риване на дееца. Следователно само наличен
интелектуален дефицит на ниво умерена и пос‐
ледващите я степени на умствена изостаналост
би могъл да удовлетвори гореупоменатия кри‐
терий. Само че в такива случаи едва ли същест‐
вува интелектуален капацитет за параноялна
продукция.

2. КРАТКОТРАЙНО РАЗСТРОЙСТВО НА СЪЗНАНИЕТО
Параноята сама по себе си не може да пок‐
рие критериите за диагностика на който и да е
от множеството симптомокомплекси, влизащи в
тази рубрика. Като се изхожда от механизмите
на краткотрайното разстройство на съзнанието,
е допустимо избухване на кратковременна пси‐
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хотична реакция на базата на предварително
разгърната параноялна идеация. Това обаче е
частично решение, защото остава отворен въп‐
росът за вменяемостта при състоянието, което
предхожда и последва краткотрайното раз‐
стройство.

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНО РАЗСТРОЙСТВО НА СЪЗНАНИЕТО
Сравнително лесно е изграждането на ста‐
новище спрямо случаи, в които не се открива
смислова връзка между извършеното деяние и
параноялната продукция на дееца. Ако не бъдат
установени изразена личностова промяна или
флоридна психоза, тотално засягащи световъзп‐
риемането, обработката на информация, воли‐
цията, ежедневното поведение и общото функ‐
циониране, трябва да се приеме, че е налице
годност за носене на наказателна отговорност.
Необходимо е да се оцени способен ли е из‐
вършителят на деянието да осъществява непа‐
топсихологичен анализ на обективната и субек‐
тивната действителност и посредством него да
формира закононаказуеми поведения.
По‐комплицирани са случаите с наличие на
противоправно деяние, изводимо от параноял‐
ната продукция на извършителя. Конкретната
психопатологична обосновка на стореното
трябва да бъде анализирана в хода на самото
казусно разглеждане. Ако последната представ‐
лява "синдром на предния план", зад който мо‐
же да се открие процес, обусловил „продължи‐
телно разстройство на съзнанието", тогава се
приема невменяемост.
Най‐трудно е съдебнопсихиатричното оценя‐
ване на "чиста" параноялна идеация (paranoia
vera), довела до противоправен акт. Тук е пот‐
ребно да се разгледа целият цикъл по зараждане
и еволюция на мисловния психопатологичен
продукт. Отделна случка, последователни инци‐
денти или персистираща житейска ситуация, ко‐
ито предизвикват (пряко или опосредено) пре‐
димно негативни емоционални преживявания,
създават първоначално доминантни или свръх‐
ценни мисловни фрагменти. Някои от тях са ми‐
молетни, други видоизменчиви, а трети устойчи‐
ви. Наличието на своеобразна личностова кон‐
фигурация, отличаваща се с недостатъчен потен‐
циал за анализ на условията на средата, за само‐
оценка на собствените качества и недостатъци,
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както и за разкриване на причинно‐следствените
връзки в триадата „действие–резултат–после‐
действие“, създава "благоприятна" среда за от‐
сяване, седиментация и изкристализиране на
първични параноялни идеи. В този етап започват
различията във формирането на патологичните
мисловни конструкции, които могат да се пре‐
върнат накрая в налудности. Трябва да се под‐
чертае, че "параноялното" означава не само фа‐
була, а механизъм и модел за изработване на
патологични идеи. Съществуват относителни
специфики на налудностите при различните пси‐
хични разстройства и в този смисъл намираме
„непатогномонични“ отлики в налудните идеи
при шизофрения, БАР, инволутивни психични
разстройства, остри органични мозъчни синдро‐
ми, ТБМ, епилепсия, остро психотично разст‐
ройство. Всяко от изредените има свой биопси‐
хопатологичен модел на налудообразуване. При
"paranoia vera" се намират сравнително най‐
малко засегнати (в сравнение с едно предпола‐
гаемо преморбидно състояние на дееца) капаци‐
тети за сензорен синтез и когниция. Поради това
и параноялната разработка и обработка на пси‐
хопатологичния зародиш е сложна и времеемка.
Следователно трябва да бъде прието наличие на
относително качествен инсайт не толкова към
съдържанието, колкото към формата на предста‐
вяне и защита на патологичния мисловен про‐
дукт. Тук е необходимо отнасяне към концепция‐
та на Ясперс [7] за налудни и налудоподобни
идеи (първични и вторични налудности, автох‐
тонни и интерпретативни идеи). Докато първите
възникват внезапно, вторите често са продукт на
продължителна мисловна обработка. Динамика‐
та на двата вида патологични идеи (възникване,
формиране, обратно развитие или стационира‐
не) е интерференция от "нозоспецифични" и
средово обусловени фактори. Ситуативно, епи‐
зодично или персистиращо налудоподобните
идеи биха могли да придобият плътност на ис‐
тински налудни идеи (за последния тип префор‐
миране свидетелства Смулевич) [8]. Тогава кри‐
тичността на индивида към тях изчезва напълно
и поведението му става изцяло патологично мо‐
тивирано. В разказа на дееца, в неговата интерп‐
ретация на преживяното и в начина на извърш‐
ване на деянието не могат да бъдат открити
нормалнопсихологични елементи. В тези случаи
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се касае за психотично мотивирано поведение и
трябва да се признае невменяемост, докато при
останалите случаи на "paranoia vera" деецът е
отговорен за стореното от него. В подкрепа на
излаганата дотук теза е и следният коментар
върху американската съдебна практика [9]:
„...Освен ясно очертани примери на идиосинкра‐
тично и себеотносно налудно мислене, остана‐
лите налудоподобни идеи и индуцираните на‐
лудности в частност не се считат общо взето дос‐
татъчни да обусловят намалена наказателна год‐
ност...“ (пр.а.).
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БИОПСИХОСОЦИАЛЕН МОДЕЛ ПРИ ДЕПРЕСИЯ В КЪСНА ВЪЗРАСТ
Жаклин Нацкова, Весела Стоянова
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София
Резюме. Депресия се среща често при хората на/над 60‐годишна възраст, като варира между 5 и
16%. Депресията може да се появи за първи път в късна възраст или да рецидивира в тази възраст.
В зависимост от това дали депресията е в рамките на уни‐ или биполярно разстройство, тя има
своите особености и различно разпространение. Депресивният синдром може да бъде част от, да
предхожда или да е следствие на соматична болест. Сърдечно‐съдовите заболявания, както и ня‐
кои неврологични и ендокринни болести могат да доведат до депресивно разстройство или да го
влошат. Със стареенето освен биологични настъпват и много психосоциални промени, които пов‐
лияват възникването, хода и прогнозата на депресията. Предвид нарастването на продължител‐
ността на живот и застаряването на населението, грижата за възрастните от биологична, психоло‐
гична и социална гледна точка е изключително важна за по‐добро здравно благополучие и съот‐
ветно повишаване качеството на живот.
Ключови думи: депресия, късна възраст, соматична коморбидност, психосоциални фактори

BIOPSYCHOSOCIAL MODEL IN LATE‐LIFE DEPRESSION
Jacklin Natzkova, Vessela Stoyanova
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Sofia
Abstract. Depression is a common disease in the people over 60 years of age and the prevalence varies
between 5% and 16%. Depression can appear for the first time or recur in late life. Depending on
whether the depression is within a uni‐ or bipolar disorder, it has its peculiarities and different distribu‐
tion. The depressive syndrome can be a part of, to precede or to be a result of a somatic disease. Cardi‐
ovascular diseases and some neurological and endocrine illnesses can cause or worsen the depressive
disorder. With aging, besides biological, also many psychosocial changes affecting the onset, progression
and the prognosis of depression occur. Due to the increased life expectancy and the aging of the popula‐
tion, the care of the elderly from a biological, psychological and social point of view is of great im‐
portance for better health and the respective improvement of the quality of life.
Key words: depression, late life, somatic comorbidity, psychosocial factors

УВОД
Около 10% от населението e на възраст на
или над 65 години, като този процент с годините
се увеличава и дори достига до 30% в някои об‐
щества [51]. В зависимост от възрастта, в която
настъпват психичните разстройства, влияние
оказват различни органични и психосоциални
фактори и съответно това е определящо за хода,
лечението и прогнозата им. Тъй като депресията
се смята за разстройство, което може да възник‐
не във всеки един момент от живота на човек,
тоест няма възрастов пик, то за късна възраст се
приема същата като биологичната “късна въз‐
раст” (след 60‐65 години) [43]. С възрастта се по‐
явяват различни социални стресори, които могат

да доведат до депресивни симптоми сред въз‐
растните, например тежка загуба на близък, хро‐
ничен стрес, промени в социоикономическия
статус и липса на социална подкрепа [1]. Не бива
да се пренебрегва чувството на самотност в тази
възрастова група, защото то води до нарушено
здравно благополучие чрез различни механиз‐
ми. “Хронифицирането” на самотата е предпос‐
тавка за ендокринни и сърдечно‐съдови нару‐
шения и повишава риска от депресия [18]. От
друга страна, нарастването на соматичните забо‐
лявания в тази възраст има своето влияние върху
отключване на депресивно състояние и/или
промяна на хода, прогнозата и клиничната кар‐
тина, ако то вече съществува [3].
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ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ДАННИ
И СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ

Процентът на възрастни с депресивни симп‐
томи според различни проучвания варира меж‐
ду 5 и 16% [13, 15, 16, 52]. Според данни от епи‐
демиологичното проучване ЕПИБУЛ, проведено
от Националния център по обществено здраве
(НЦОЗ), болестността сред българската попула‐
ция е 5,6% [5]. Изследвания от Европа и Южна
Америка показват, че голям депресивен епизод
(ГДЕ) и подпрагов такъв се срещат при 8‐15%,
като за Европа средният процент е 12.3% (14.1%
жени и 8.6% мъже) [12]. Тези данни включват
депресия в късна възраст, независимо от диаг‐
ностичната група, към която принадлежи. Раз‐
делени обаче на униполярна депресия, бипо‐
лярна депресия и депресия, възникнала за пър‐
ви път в късна възраст, тяхното разпростране‐
ние е различно. Нисък е процентът на пациенти
с биполярна депресия в тази възраст – прибли‐
зително 0.1‐0.5% [66]. Към днешна дата няма
големи изследвания върху разпространението и
клиничните характеристики на биполярното
афективно разстройство (БАР) сред възрастното
население. Наблюдава се тенденция, че веро‐
ятността за отключване на БАР с възрастта на‐
малява [29]. За една година 0.1% от възрастните
над 65 години отключват БАР, за разлика от
1.4% от младите на възраст 18‐44 години и 0.4%
сред тези на възраст 45‐64 години [36].
Депресията е глобален здравен проблем.
Според СЗО до 2020 г. депресията ще бъде во‐
деща диагноза, свързана с негативно влияние и
тежест върху общата популация. Това твърде‐
ние се отнася за всички възрастови групи. Близо
5 милиона души на/над 65‐годишна възраст
страдат от депресия [14]. Процентното увеличе‐
ние на депресията с възрастта обаче е пряко
свързано с наличието на други заболявания,
като деменция, хронични соматични болести и
др. [72]. По тази причина, когато другите забо‐
лявания са контролирани, връзката между въз‐
раст и депресия става незначителна [72].

СТАРЕЕНЕ И ДЕПРЕСИЯ
Широко разпространено е твърдението, че
депресията е „обичайна“ характеристика на
стареенето [19]. В литературата обаче има ре‐
дица публикации, които сочат, че старостта до‐
ри може да бъде протективен фактор срещу
депресия поради смиреност и мъдрост и съот‐
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ветно намалени очаквания и стремеж към бъ‐
дещи лични постижения [2, 24]. От биологична
гледна точка съществуват много теории за ста‐
ростта, като още през 1990 г. техният брой е
над 300 [48]. Една от най‐разпространените
теории за биологичните промени в човешкото
тяло с възрастта е теорията за свободните ра‐
дикали, предложена от Харман през 1950 г.
Според нея антиоксидантната система не успя‐
ва да се справи с всички свободни радикали,
които се образуват през целия живот на клет‐
ката. Това води до оксидативен стрес на клет‐
ката и съответно на тъканите. Мозъкът от своя
страна има по‐високо ниво на метаболизъм от
другите органи в тялото и използва голяма част
от консумирания кислород, като по този начин
увеличава потенциала за производство на ре‐
активни кислородни видове и последващия
оксидативен стрес. Оксидативният стрес меди‐
ира специфични невронни увреждания, вклю‐
чително увреждания на липиди, протеини и
ДНК, водещи до възпаление и променени нев‐
ронни функции, които заедно могат да допри‐
несат за влошаване на умствения капацитет с
възрастта [63, 64]. Ако приемем теорията за
остаряването на мозъка вследствие оксидати‐
вен стрес, възниква въпросът дали има връзка
между депресията и оксидативния стрес и да‐
ли възрастният мозък е по‐уязвим към разви‐
тието на голям депресивен епизод. Данните в
литературата са противоречиви и в зависимост
от маркерите, които са обект на изследване, се
наблюдават различни резултати. В голям мета‐
анализ, изледващ нивата на тоталния антиок‐
сидантен капацитет, се доказва, че този капа‐
цитет е намален по време на депресивен епи‐
зод за сметка на увеличени нива на свободни‐
те радикали, в сравнение с контроли. Това съ‐
отношение се променя след антидепресивно
лечение [45]. Друго проучване изследва нару‐
шенията в плазмата и обема на хипокампа и
амигдалата вследствие оксидативен стрес при
голяма група хора със или без ГДЕ и/или тре‐
вожност. Установява се, че няма такава зави‐
симост [68]. Тоест стареенето вероятно до из‐
вестна степен може да направи мозъка по‐
уязвим към възникването на депресивни симп‐
томи, но при липсата на соматична болест или
психосоциални фактори, остаряването не е
равно на депресия. Всъщност в тази възраст
депресивните симптоми могат да се възприе‐
мат като маркер за соматична болест, а не за
нормален ход на остаряването.
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СОМАТИЧНА КОМОРБИДНОСТ И ДЕПРЕСИЯ
В КЪСНА ВЪЗРАСТ

Двупосочна е връзката между депресия и
соматични заболявания – както депресията може
да доведе до занемаряване на здравето и вло‐
шаване на соматичното благополучие, така и со‐
матична болест може да се изрази като или да
доведе до депресия [6]. По‐възрастните хоспита‐
лизирани пациенти в соматични клиники имат
особено високи нива на депресия. Според раз‐
лични проучвания средно около 25% от хоспита‐
лизираните в соматични клиники пациенти са с
депресивни симптоми [26, 44, 55]. Безспорен
факт е нарастването на депресивните симптоми с
увеличаващата се коморбидност [26]. Също така
се откриват данни за правопропорционална за‐
висимост между тежестта на депресивния епи‐
зод и броя коморбидни заболявания. Различните
соматични болести оказват по различен начин
влияние върху изявата на депресивната симпто‐
матика, като най‐голяма връзка се установява
между депресия и сърдечно‐съдови, някои нев‐
рологични и ендокринни заболявания.
СЪРДЕЧНО‐СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ССЗ)
И ДЕПРЕСИЯ

ССЗ могат да бъдат както предпоставка за
нововъзникнал депресивен епизод, така и да
затруднят овладяването му. В САЩ ⅔ от всички
над 50 години с ГДЕ имат диагноза сърдечно‐
съдово заболяване, инсулт, повишено артери‐
ално налягане, и/или диабет. Депресията пови‐
шава с почти 1,5 пъти риска за развитие на ССЗ
[20]. Депресивни симптоми от своя страна се
развиват при 15‐20% скоро след съдов инци‐
дент [31]. В литературата се говори за “съдова
депресия”. Механизмът на “съдовата депресия”
включва прекъсване на кортико‐стриато‐пали‐
до‐таламо‐кортикалните пътища или техните
модулиращи системи и съответно води до син‐
дром на депресивно‐екзекутивна дисфункция
[8]. Кришнан и Алексопулос са имали различия
по отношение на критериите за поставяне на
тази диагноза. Според Кришнан и кол. “съдова
депресия” е тогава, когато има дълбоки хипе‐
ринтенсни зони в бялото мозъчно вещество,
обективизирани чрез ЯМР [58]. От друга страна,
Алексопулос използва термина “съдова депре‐
сия”, за да обозначи група хора с депресия над
60 години, които имат история за високо арте‐
риално налягане или прекаран преходен исхе‐
мичен инсулт. Той установява, че тази група па‐
циенти се характеризира с когнитивно наруше‐

ние, ретардация, липса на инсайт и потиснато
настроение. Разделя съдовата депресия на три
вида: депресия с рискови фактори за съдово
увреждане без лезии на ЯМР, депресия след
инсулт и предложената от Кришнан депресия с
лезии на ЯМР [61]. Въпреки споменатите разли‐
чия между дефинициите за съдова депресия на
Алексопулос и Кришнан и двамата включват
слединсултната депресия в категорията на деп‐
ресия, свързана с мозъчносъдова болест. Спо‐
ред проучване в Европа 70.2% от пациентите,
получили инсулт, са на възраст над 65 години, а
средната възраст е 73 години [35]. В обзор, пуб‐
ликуван през 2003 г., Робинсон провежда из‐
следване за процентното разпределение на
депресията след прекаран инсулт в различните
популации. Установява, че слединсултна депре‐
сия се среща средно при 31.8% от изследваните
пациенти [57]. При лежащо болни в остри отде‐
ления процентът е 25‐47%, а в заведения за ре‐
хабилитация варира между 35 и 72% [20, 34, 57].
Връзката между депресия и ССЗ може да се
дължи на генетична уязвимост и патофизиоло‐
гични фактори, включвайки повишена реактив‐
ност на тромбоцитите, намалена вариабилност
на сърдечната честота и повишени провъзпали‐
телни маркери като С‐реактивен протеин.
Тромбоцитите съдържат 99% от серотонина
в тялото. Проведено е проучване върху ефекта
на острия емоционален стрес върху началото на
остър коронарен синдром. Като резултат от ост‐
рия психичен стрес върху пациентите с остра
коронарна болест се установява значително по‐
качване на маркерите за тромбоцитна актива‐
ция [31]. Съответно може да се мисли, че пови‐
шената чувствителност към активиране на тром‐
боцитите след емоционален стрес може да бъде
механизъм, чрез който депресията става значи‐
телен рисков фактор за исхемично сърдечно и
мозъчносъдово заболяване и/или смъртност
след миокарден инфаркт. Доказана е корелация
между депресивността и увеличената активност
на тромбоцитите [6].
Друг фактор, имащ отношение към депресия‐
та и ССЗ, е намалената вариабилност на сърдеч‐
ната честота. Неритмичната сърдечна дейност се
приема за патология, но е интересно да се отбе‐
лежи, че и напълно правилният синусов ритъм
също сочи нарушение на сърдечни регулаторни
механизми. След прекаран миокарден инфаркт
се наблюдава намалена вариабилност на сър‐
дечната честота, което от своя страна е лош
прогностичен белег. Публикувано е проучване,
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изследващо вариабилността на сърдечната чес‐
тота на пациенти след прекаран инфаркт на мио‐
карда, със или без придружаващо депресивно
разстройство. Установено е, че при депресивните
пациенти вариабилността на сърдечната честота
е по‐ниска, отколкото при недепресивните. Съ‐
щото съотношение се наблюдава и при пациенти
със стабилно коронарно заболяване и депресия
[20].
Безспорен факт е и връзката между депре‐
сия, ССЗ и факторите на възпаление. Според
проучване, проведено през 2018 г., хората с ГДЕ
имат по‐високи нива на възпалителни биомар‐
кери от здрави контроли и съответно повишен
риск от ССЗ. Повишават се нивата на CRP, IL‐6, IL‐
1β и sICAM‐1. Интерлевкин 6 стимулира хипота‐
ламо‐хипофизо‐надбъбречната ос и продукция‐
та на С‐реактивен протеин. Като се има пред‐
вид, че ССЗ са хронични възпалителни заболя‐
вания, то повишаването на маркерите на възпа‐
ление при депресия покачва риска от тях [9].
ДЕПРЕСИЯ И БОЛЕСТ НА ПАРКИНСОН
Депресия се среща при 20‐50% от пациенти‐
те с болест на Паркинсон (БП) [7, 39, 56]. В про‐
учване на базата на общата популация при
45.5% от 245 пациенти с БП се установява лека
депресия, докато в друго проучване 19.6% от
изследваните покриват критериите за умерена
към тежка депресия. За сметка на това комор‐
бидност с БАР е рядко срещана [32]. Връзката
между БП и депресия е двупосочна. Доказва се,
че рискът за депресия при БП е голям, но много
характерно е и предхождаща история за депре‐
сия преди началото на БП (около 20% от хората
с новооткрита БП вече имат депресия) [59]. Рис‐
кът на година за развитие на БП е 0.14% при те‐
зи с депресия на фона на 0.04% риск при тези
без депресия [27]. Клиничната картина на паци‐
енти с депресия при БП се различава от тази при
страдащи само от депресия. При БП по‐често
срещаните симптоми са раздразнителност, тъга,
песимизъм, суицидни мисли (по‐често без опи‐
ти), отколкото чувство за вина, провал или са‐
мосъжаление [21, 32, 69]. Всъщност доста по‐
рядко се среща тежка депресия (при 2‐7%), по‐
скоро е лека, която се пропуска и неглижира, и
съответно влошава качеството на живот и лече‐
нието на “водещото” заболяване [10, 27].
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2 (ЗД2) И ДЕПРЕСИЯ
Коморбидност на депресия с диабет е силно
свързана със задълбочаване тежестта на симп‐
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томите на диабета, трудности в обслужването и
придържането към лечението [46], повишаване
на необходимостта от здравни грижи и на риска
от усложнения на диабета [28]. Усложнения на
диабета като миокарден инфаркт, ампутация
или загуба на зрение могат от своя страна да
доведат до депресивни епизоди или да ги вло‐
шат. Скорошни проучвания са открили, че диа‐
бетът може да увеличи риска от развитие на
депресия поради предполагаема повишена мо‐
зъчна токсичност [41]. В литературата се обсъж‐
да двупосочната връзка между депресията и
диабет тип 2, предложена за първи път от Катон
[42]. Голям метаанализ доказва обаче, че деп‐
ресията е свързана с 60% по‐голям риск от раз‐
витие на ЗД2, но от своя страна рискът за разви‐
тие на депресия при пациенти със ЗД2 е умерен
[50]. Повишеният риск за развитие на ЗД2 при
хора с депресия вероятно се дължи на влоше‐
ното качество на живот при възрастни с депре‐
сия, тютюнопушене, затлъстяване, липса на фи‐
зически упражнения, също така и психобиоло‐
гични фактори, като повишени нива на корти‐
зол, повишени фактори на възпаление и съот‐
ветно инсулинова резистентност [60]. Говорейки
обаче за коморбидност, сигурни са данните, че
едновременното съществуване на депресия и
ЗД2 има синергичен негативен ефект върху мо‐
зъка, причинявайки по‐голям риск за развитие
на деменция и болест на Алцхаймер [41]. Съ‐
ществуват няколко биологични механизъма,
според които комбинацията между ЗД2 и деп‐
ресия има токсичен ефект върху мозъка. Първо,
депресията и ЗД2 са рискови фактори за разви‐
тие на ССЗ [42]. Второ, депресията е свързана с
нарушена регулация на хипоталамо‐хипофизо‐
надбъбречната ос [62], което от своя страна
увеличава продукцията на глюкокортикоиди и
уврежда негативната обратна връзка. Хиперкор‐
тизолемията е свързана с метаболитен синдром
– рисков фактор за съдова деменция и болест
на Алцхаймер [53, 67].

ДЕПРЕСИЯ И ПСИХОСОЦИАЛНИ ФАКТОРИ
Депресията представлява биологична бо‐
лест, но тя се влияе от множество средови фак‐
тори, различни в различните възрастови групи.
Не може да се говори за депресия като норма‐
лен етап от стареенето, но може да се говори за
промяна на рисковите фактори за отключване
на депресия с възрастта. Един от тези рискови
фактори е семейният статус. Голям метаанализ,
изследващ риска от депресия над 55‐годишна

34
възраст показва, че в сравнение с женени и не‐
женени, разведените и вдовците имат по‐голям
риск от развитие на депресия. Овдовелите имат
по‐голям риск от развитие на депресия от тези,
които никога не са се женили [40, 73]. В различ‐
ни изследвания се доказва, че разведени и ов‐
довели са по‐самотни от семейните [23, 30].
Според проучване на Зисооканд и Шухтер ГДЕ
се наблюдава до 24% 2 месеца след смъртта на
близък и до 14% 25 месеца по‐късно [74]. Рис‐
кът от депресия достига своя пик през първите 6
месеца след загубата, но депресивни симптоми
могат да се наблюдават до 2 години [49].
Самотата сред възрастните е психосоциален
фактор, рисков за развитие на депресия. Само‐
тата е възприеманата от индивида социална
депривация, различна от обективната социална
изолация, която е свързана с повишена дисфун‐
кция и смъртност сред възрастните [54]. Тя мо‐
же да бъде както генетично детерминирана,
така и да се влияе от факторите на средата [22].
Не бива да се пренебрегва чувството на самот‐
ност в тази възрастова група, защото то води до
нарушено здравно благополучие. Всъщност
връзката между самотата и депресията е пра‐
вопропорционална по отношение на тежестта
на депресивните симптоми в тази възрастова
група и води до повишена болестност и смърт‐
ност [47]. Самотата в късна възраст може да бъ‐
де както предиктор за депресия, така и затвър‐
ждаващ клиничната картина фактор и съответно
затрудняващ отговора на лечение. Изследване
на възрастни в продължение на 6 месеца показ‐
ва, че при тези, при които самотата е била по‐
изразена, рискът от депресивни симптоми 6 ме‐
сеца по‐късно е по‐голям [33]. Някои проучва‐
ния изследват невробиологичните механизми
на самотата при депресия в късна възраст. Нап‐
ример в изследване на 54 човека на възраст над
60 г., от които 31 са диагностицирани с депре‐
сия, се търси връзката между “възприеманата
самота” и депресия в късна възраст чрез прос‐
ледяване на “негативното афективно възприе‐
мане” в субкортикалните зони. Доказва се, че
“възприеманата самота” има голяма връзка с
“негативното афективно възприемане” по вре‐
ме на депресия в късна възраст [71]. Тоест са‐
мотата оказва негативно влияние върху депре‐
сивното състояние.
Интересна гледна точка е възприемането на
самотата като нарушено сетивно възприятие на
околния свят или по‐точно като когнитивна, а не
емоционална оценка. Всъщност самотата може
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да предопредели по‐голямо когнитивно нару‐
шение в рамките на 4 до 10 години и да увеличи
два пъти риска от деменция при болест на Алц‐
хаймер [70]. По отношение на прогнозата на
депресивното разстройство данните за влоша‐
ването му са сигурни, когато са налице симпто‐
ми на самота [37] .
Разбира се, самотата не е свързана само със
загуба на близък, а също така със загуба на соци‐
ална роля в обществото и/или липса на подкрепа
[4]. Важен фактор по отношение на това е пенси‐
онирането. То е период от социалния живот на
човека, свързан със спиране на активното профе‐
сионално функциониране, прекратяване на
множество връзки и неизбежно усещане за ста‐
рост и отхвърленост от обществото. Именно по‐
ради тази причина е рисков фактор за депресия.
Това се подкрепя и в литературата от Ким и Мо‐
рал, които откриват повече симптоми на депре‐
сия в по‐дългосрочен план след пенсионирането.
Пенсионирането е свързано със загуба на соци‐
ални контакти и липса на социално ангажиране,
което води до самоизолация и респективно вре‐
да върху здравето [1, 22]. Съответно липсата на
приятелски кръг и загубата на позиция в общест‐
вото повишават усещането за самотност сред
възрастните [65]. “Откъсването” от обществото и
липсата на социална подкрепа увеличават риска
от депресия. В Хонконг наличието на социална
подкрепа, и то по‐скоро материална, отколкото
емоционална, служи като превенция за депресия
сред възрастното население [25]. В обзор на тази
тема се доказва, че възрастните са по‐здрави и
живеят по‐дълго, когато са социално ангажира‐
ни. При социална изолация се наблюдават сред‐
ни до тежки симптоми на депресия в късна въз‐
раст [17]. Колкото по‐адекватна подкрепа е по‐
лучавала изследваната група, толкова по‐малко
симптоми на депресия са се наблюдавали [11].
При ниски стойности на подкрепа се регистрират
високи стойности на самота и депресия [38].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Депресията представлява голям здравен
проблем в късна възраст. Това е разстройство,
което се влияе както от соматични, така и от пси‐
хосоциални фактори. По време на жизнения ци‐
къл на човека настъпват различни промени, кои‐
то водят или до емоционално израстване и по‐
балансиран и омиротворен поглед, или до само‐
та, липса на подкрепа и съответно депресия. От
изключителна важност за качеството на живот на
възрастните пациенти е точното оценяване на
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състоянието, на базата на биопсихосоциалния
модел, тъй като депресията в късна възраст мо‐
же да бъде както следствие на соматична болест,
така и психологична реакция и/или провокирана
от липса на контакти, разбиране и подкрепа не
само от близките, а и от обществото.
Изготвено с подкрепата на Министерството на
образованието и науката, по Националната прог‐
рама за научни изследвания „Млади учени и пост‐
докторанти“.
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ЕКСПЕРТНИ ОБЛАСТИ
Целта на настоящия текст предопределя две
основни теми – изясняване на същността, детай‐
лите и диагнозата на деменциите или на сходни
с тях състояния и изясняване на правните облас‐
ти, в които се налага извършването на съдебно‐
психиатрична и психологична експертиза (СППЕ).
Тази област може да бъде дефинирана и като
“прилагане на науката за взаимоотношенията
между мозъка и поведението за вземане на
правни решения." [14]. Естеството на болестни‐
те отклонения изисква извършването на такива
експертизи от комплексен екип – психиатър и
психолог или невропсихолог. Понякога би било
уместно и включването на невролог.
Нормативно такъв тип експертни освидетел‐
ствания в РБ са фиксирани в клас „Експертиза на
психичното състояние“ в Наредба на Министер‐
ството на правосъдието [15].
Освидетелстването на лица, суспектни за
деменция, може да бъде извършвано приживе
и post mortem.
Изследването приживе може да бъде насо‐
чено за изясняване на състояние на лицето в
конкретен момент от близкото или по‐далечно‐
то минало относно годностите му за извършва‐
не на правни сделки от различно естество, за
оценка на годностите понастоящем да участва в
правна процедура в различни роли (ищец, от‐
ветник, обвиняем, подсъдим, свидетел), както и
за годност за носене на отговорност за непозво‐

лени действия1 в миналото и за участие в нака‐
зателна правна процедура понастоящем, както
и за изтърпяване на наказание. В този смисъл
понятието „годност“ следва да се разглежда в
неговия правен аспект и да се отнася до юриди‐
ческия смисъл на понятието „компетентност“,
което има за цел да изясни юридическата ква‐
лификация на лицата за извършване на опреде‐
лени правни действия [16]. Често употребява‐
ният термин „капацитет” по‐скоро описва ме‐
дицинско състояние, както се преценява от ме‐
дицински специалист.
За разлика от ретроспективната експертна
оценка за миналото и от актуалната към момен‐
та на освидетелстването, проспективните ана‐
лизи в СППЕ се отнасят предимно към годности‐
те на лицето да осмисля интересите си и да
взима понастоящем разумни решения за бъде‐
щето си, на терена на евентуално оглупяване, с
превантивна цел. Такъв пациент може да бъде
ограничен в сегашния момент и за в бъдеще в
правната си инициатива, за да не навреди на
себе си или на близките си.
Условно към проспективните оценки на състо‐
янието на пациента се отнасят и експертните зак‐
лючения дали пациентът поради деменцията си е
опасен за себе си или за околните, за да му бъдат
наложени по съдебен ред задължителни меди‐
цински мерки за преодоляване на обществената
опасност в боледуването и в поведението му.
1

Българските закони третират равнозначно извършването
на някакво забранено действие или неизвършването на
необходимо действие (т.е. бездействието също може да
се криминализира).
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Съществено е различието и относно начина
на извършване на експертните оценки – с при‐
лагане на клинични и психологични/невропси‐
хологични оценъчни инструменти при личен
контакт между експертите и пациента приживе
или само задочно – по документи, вкл. за мина‐
ло време, особено когато към момента на се‐
гашния правен спор това лице вече е починало.
Основният въпрос пред експертизата може
да се формулира като „Дали човекът X е или е
бил компетентен в контекста на ситуацията Y?“
[17], независимо дали става дума за гражданс‐
ки, наказателни или други параметри на съдеб‐
ния проблем, актуален за момента или за ми‐
нало време.
Клинико‐психологичната диагноза в рамките
на СППЕ е базата, върху която се изграждат екс‐
пертните оценки. Но сама по себе си прецизната
диагноза все още не може да отговори на спе‐
цификата на изискванията пред СППЕ. Добрият
клиницист/психолог все още не е онзи специа‐
лист, който да бъде компетентен за пълноценни
експертни анализи и заключения. Допълнителна
квалификация и опит са силно желани.
Необходимо е да се подчертае твърде да‐
лечното и относително сходство между правни‐
те категории и задължителните клинико‐психо‐
логични диагностични рамки, в които следва да
се разполагат коментарите и заключенията на
експертите. Тези различия могат да поставят
експерта в твърде сложната ситуация той да го‐
вори на един професионален език, а от него да
се иска да обяснява явленията на друг.
Същността на СППЕ относно психичното със‐
тояние на индивидите в късна възраст може да
се сведе до три основни въпроса:
Установява ли се при този индивид някаква
психична патология, или възрастният човек ос‐
тарява в границите на общоприетата норма на
стареене на конкретната общност, култура, ет‐
нос?
Ако се установява някаква психична патоло‐
гия, каква е нейната същност? И каква е степен‐
та на нейната изразеност – умерено изразена
или дълбока? Това разграничение се основава
на обособяването на патологичните процеси в
диагностиката и динамиката на дементните със‐
тояния като предементно асимптомно състоя‐
ние, като леко когнитивно нарушение (ЛКН) или
като изразена деменция от различно естество.
Основен експертен въпрос е и какво е отра‐
жението на така установената психична патоло‐
гия върху базисните годности на конкретния
индивид.

Съществените различия между правните
тестове и клинико‐психологичните диагностич‐
ни рубрики препятстват значимо прецизността
на експертните анализи и заключения и не е
рядкост върху едни и същи обстоятелства раз‐
личните експерти да дават различни или дори
противоречиви становища. Отсъствието на спе‐
циализирани стандарти или консенсуси засилва
този риск.
Изследването и оценките на годностите на
пациентите с ЛКН и деменция могат да бъдат
разграничени в няколко основни правни об‐
ласти:
Според Наказателния кодекс на РБ най‐чес‐
тата задача пред СППЕ е да се прецени състояни‐
ето на конкретния индивид в конкретен момент
от миналото, за който момент се твърди, че този
индивид е извършил някакво непозволено дейс‐
твие или не е извършил някакво задължително
действие. Законът е предвидил да бъдат обсъж‐
дани две основни групи патология. Едната е умс‐
твената недоразвитост, която е почти идентична
с клинико‐психологичната област на умственото
изоставане и няма отношение към проблемите
на придобитото слабоумие – деменцията. Друга‐
та област обаче – разстройство на съзнанието,
кратковременно или продължително, в закона
не е представена така съдържателно и позволява
по‐свободно интерпретиране. Според характер‐
ните параметри на дементните процеси те добре
се вграждат в категорията на продължителното
разстройство на съзнанието. Тогава следва да се
търси отговор на въпроса дали на фона на евен‐
туално продължително разстройство на съзна‐
нието индивидът е могъл или не е могъл да раз‐
бира свойството или значението на извършеното
или да ръководи постъпките си (НК, чл. 33 ал. 1).
В детайли, годност индивидът да разбира
свойството на действията си означава, че този
индивид е могъл да разбира естеството на конк‐
ретното си действие/бездействие (кой – субект,
какво, кога, къде, как, спрямо кого – обект, евен‐
туално колко – интелектуален критерий). Годност
да разбира значението на действията си означа‐
ва, че този индивид е бил в състояние да пред‐
види логичното развитие на извършвано‐
то/неизвършеното действие и вероятните пос‐
ледици, както и че има капацитет да осмисли,
че това действие/бездействие е забранено от
закона (мисловен критерий). Годността да може
или да не може да ръководи действията си,
разбираемо се определя като волеви критерий.
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Тези годности се изследват, за да се отхвър‐
ли или да се установи някаква психична патоло‐
гия, евентуално свързана с деянието. Ако се ус‐
танови такава патология, тя се конкретизира
поне на две нива – умерено или дълбоко. В този
смисъл и преценката на експертите психиатри и
психолози се движи в широкия диапазон между
напълно запазени годности до напълно отсъст‐
ващи, т.е. от налична отговорност до отсъстваща
отговорност, от вменяемост до невменяемост.
В българското законодателство не същест‐
вува правната категория намалена вменяемост,
макар че някои клинико‐психологични картини
могат да бъдат обсъждани и в тази насока.
От клинико‐психологична позиция ЛКН би
могло да се интерпретира като състояние, отго‐
варящо на условията за намалена вменяемост,
но всяка преценка е индивидуална. В интерес на
коректността на експертните оценки и на плас‐
тичното адаптиране на тези оценки към нюанси‐
те на клиничните състояния, в някои СППЕ екс‐
пертите правят коментар, че конкретните болес‐
тни отклонения, които са недостатъчно дълбоки
за оценка за невменяемост, все пак са редуцира‐
ли количествено годностите на индивида за пъл‐
ноценна преценка било на свойството, било на
значението на извършеното, било на възмож‐
ността за контрол върху поведението. Естестве‐
но, пациентите с изразени прояви на деменция
биват оценявани като невменяеми.
Друг възможен вариант в наказателното
право би могъл да е относно изясняването на
състоянието на подсъдим, за когото в хода на
съдебната процедура е възникнало съмнение,
че е изпаднал в състояние на невменяемост (НК,
чл. 33 ал. 2), когато съдът решава, че на това
лице не може да бъде наложено наказание,
след като преди произнасяне на присъдата то е
изпаднало в разстройство на съзнанието и не
може да разбира свойството или значението на
своите постъпки или да ги ръководи. Такова ли‐
це подлежи на наказание, ако оздравее. В тази
рубрика обаче относно деменциите биха могли
да се включат само някои варианти на остро
възникнало тежко дементно състояние, каквото
би могло да се развие при някои варианти на
съдовата деменция (слединсултна). При други
видове деменция, при характерното бавно и
постепенно развитие на процеса, този индивид
вероятно не би достигнал фазата на съдебната
процедура, защото преди това евентуално би
бил преценен като невменяем, като дементен.
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Наказателно‐процесуалният кодекс пред‐
вижда извършването на СППЕ, за да се установи
дали обвиняем (подсъдим) или свидетел с ог‐
лед на неговото физическо и психическо състо‐
яние може правилно да възприема фактите,
които имат значение за делото, и да дава дос‐
товерни обяснения за тях (НПК, чл. 144. ал. 1, т.
4 и 5). Въпреки дихотомната граница на законо‐
вия текст, описана по‐горе, пациентите с ЛКН
по‐скоро биха имали такива годности, макар и
количествено смутени, докато при изразена
деменция тези годности биха били дълбоко и
качествено увредени.
Рядко търсена област за оценка в СППЕ е да‐
ли обвиняемият (подсъдимият) страда от физи‐
чески или психически недостатъци, които му
пречат да се защитава сам, за да бъде задължи‐
телно участието на защитник (НПК, чл. 94. ал. 1,
т. 2). Текстът е относим най‐вече към правона‐
рушения, при които адвокатската защита не е
задължителна. В частност, ЛКН евентуално би
било условие за преценка за задължително
участие на защитник. Пациент с деменция не би
могъл да е обвиняем или подсъдим, за да се
коментира този законов текст.
Друг възможен вариант като основание за
СППЕ е, когато при лице, изтърпяващо наказа‐
ние с лишаване от свобода, възникне съмнение
дали не е изпаднало в състояние на невменяе‐
мост (ЗИНЗС, чл. 187 ПП), т.е. дали в затвора не
се е разгърнало състояние, отговарящо на кли‐
нико‐психологичните критерии за деменция.
Предвид вероятната оценка, че ЛКН не е осно‐
вание за невменяемост, само осъден с ЛКН ве‐
роятно би бил обект на такова освидетелстване
при задълбочаване на процеса, когато демен‐
цията вече е недвусмислена.
Съществува и възможност да се оценява де‐
ликтозащитната способност/годност [18] на ли‐
це, когато същото е жертва на престъпление,
доколко това лице е имало психична годност да
осмисля извършваното срещу него правонару‐
шение и доколко е могло да предприема адек‐
ватни себезащитни действия. Нарочен законов
тест за тази компетентност на индивидите няма,
но напоследък тази преценка става доста акту‐
ална поради ширещата се криминална тенден‐
ция на телефонните измами или имотни сделки,
при които възрастни хора чрез измама губят
имуществото си. И тук би могло да се прави раз‐
граничение между евентуално наличните, ма‐
кар и количествено отслабени деликтозащитни
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възможности на жертвата при ЛКН и напълно
отсъстващите такива годности при деменция.
В гражданскоправен аспект, от една страна,
СППЕ изследва годностите на конкретния инди‐
вид в конкретен момент от миналото, когато
той е извършил някакви правни действия, които
заинтересованата страна оспорва. Това е ва‐
лидно както за правни действия на живи лица,
така и след смъртта им.
Характерен вариант за експертна и съдебна
оценка на патология на базисните и най‐вече на
когнитивните възможности на индивида би бил,
когато съдът обсъжда дали някакъв договор не
е унищожаем, ако го е сключило дееспособно
лице, което обаче при сключването му не е мог‐
ло да разбира или да ръководи действията си
(ЗЗД, чл. 31). Едната експертна хипотеза би би‐
ла, че преди сключване на договора лицето е
било дееспособно, но към момента на договора
е изпаднало в състояние да не може да разбира
(интелектуален и мисловен критерий) или да
ръководи (волеви критерий) постъпките си. То‐
ва е възможно само ако такова състояние е нас‐
тъпило внезапно към момента на сключване на
този договор, каквито промени биха могли да
се обсъждат относително по‐типично само при
някои варианти на съдовата деменция. Но не
бива да се изключва и хипотезата, че болестни‐
те прояви от степен да увреждат годностите на
лицето да разбира и ръководи постъпките си
при сключване на договора, са били налице и
преди този момент, но не са били преценявани
и това лице е било само формално дееспособ‐
но, а фактически недееспособно.
Специфичният аспект относно годностите на
индивида да се разпорежда със своето имущес‐
тво след смъртта си чрез завещание, предвижда
това лице да не е било поставено под пълно
запрещение поради слабоумие и да е било спо‐
собно да действа разумно (ЗН, чл. 13). И тук
слабоумието, макар да е недостатъчно прециз‐
на категория, остава онази рамка, в която се
вграждат и състоянията на деменция.
Условието за поставяне под пълно запреще‐
ние предполага да се обсъждат две хипотези.
Едната е дали лицето със своите евентуални
психични отклонения (които може и да не са
диагностицирани) е било годно или негодно да
завещава. Ако уврежданията са били дълбоки,
те биха обусловили пълно запрещение, а лице‐
то не би могло да завещава. При по‐умерено
изразени отклонения, недостатъчни за пълно
запрещение, макар и достатъчни за поставяне

под ограничено запрещение, екстраполативно
може да се допусне, че това лице, макар и с от‐
клонения, би могло да завещава, защото откло‐
ненията не са достатъчни за пълно запрещение.
Каква е била способността на даден индивид да
действа разумно, от друга страна, търпи широки
интерпретации.
В частния аспект на СППЕ при анализ на год‐
ностите на лицата да създават фамилни отноше‐
ния законът предвижда, че не може да сключи
брак лице, което е поставено под пълно запре‐
щение или страда от душевна болест или слабо‐
умие, които са основание за поставянето му под
пълно запрещение (СК, чл. 7, ал. 1, т. 2). Отново
диагностично‐правните рамки са доста архаични
– душевна болест или слабоумие. Деменцията
условно би могла да бъде приемана за вариант и
на душевна болест, и на слабоумие. Като допъл‐
нение, отново както при завещателната годност
ограниченото запрещение не би следвало да е
пречка за сключване на брак.
Сходни биха били ситуациите, когато поради
продължителна душевна болест, на каквато би
могла да се оприличи и деменцията, съдът мо‐
же да прецени, че родителят не е в състояние
да упражнява родителските си права (СК, чл.
131, ал. 1 и ал. 2). Но такива ситуации рядко би‐
ха били свързани с деменция предвид биоло‐
гичната същност на родителстването и обичай‐
ната възраст за възникване на деменция. Освен
ако деменцията не е възникнала в по‐ранна
възраст, когато пациентът все още би имал ма‐
лолетни или непълнолетни деца, при които да
упражнява родителски права. Аналогични са и
оценките на конкретно лице относно годността
му да осиновява (СК, чл. 78).
Втората съществена област на експертни
преценки чрез СППЕ е в проспективен план.
Това се налага, когато заинтересовани лица
са обезпокоени от риска техен близък да из‐
върши нежелани правни действия поради пси‐
хични отклонения, респ. деменция, т.е. нера‐
зумни действия в своя или в тяхна вреда. Те
имат правото да представят в съда молба да
бъдат ограничени правата на този пациент и
съдът може да прецени, че този индивид след‐
ва да бъде поставен под пълно запрещение и да
стане недееспособен, защото поради слабоу‐
мие или душевна болест не може да се грижи за
своите работи (т.е. да бъде лишен от правото на
лична инициатива, приравнен с правата на ма‐
лолетния гражданин) (ЗЛС, чл. 5). Принципната
работна хипотеза е, че при пациента следва да
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се установят дълбоки психични увреди, дълбок
дефект, изразена деменция или дълбока лич‐
ностова промяна. В частност, тук слабоумието
не е прецизно дефинирано, както в НК, и де‐
ментното състояние отново би могло да се при‐
равни и към слабоумие, и към душевна болест.
След съдебното решение за поставяне под пъл‐
но запрещение административната власт е
длъжна да назначи на този пациент настойни‐
чески съвет, който да действа от негово име и в
негова полза.
Наред с това законът постулира, че пациен‐
тите с такива страдания, „чието състояние не е
така тежко“ (отново ЗЛС, чл. 5), за да бъдат пос‐
тавени под пълно запрещение, се поставят под
ограничено запрещение, което приравнява пра‐
вата на този пациент с правата на непълнолет‐
ния гражданин. Той има право на инициатива,
но контролирана, а административната власт
назначава попечител с право да одобрява или
да възпира инициативите на пациента. Психич‐
ната увреда не е така дълбока и в контекста на
темата за деменциите в тази рубрика условно
би могло да се постави ЛКН.
От трета страна, в здравното законодателст‐
во СППЕ е и ретроспективна, и проспективна.
Законът за здравето предвижда да се прилага
задължително лечение на психично болни с ус‐
тановено сериозно нарушение на психичните
функции (психоза, тежко личностно разстройст‐
во, с изразена трайна психична увреда, лица с
умерена, тежка или дълбока умствена изоста‐
налост или съдова и сенилна деменция) (ЗЗ, чл.
146, ал. 1, т. 1 и 2), които поради заболяването
си могат да извършат престъпление, което
представлява опасност за близките им, за окол‐
ните, за обществото или застрашава сериозно
здравето им (ЗЗ, чл. 155). Пациентите с демен‐
ция биха били такъв контингент било поради
своята ментална безпомощност и недооценъч‐
ност, било поради някои съпътстващи състояния
с възбуда, халюцинации, недоумение и пр. ЛКН
вероятно не би представлявало основание за
възбуждане на такава процедура поради отно‐
сителността в степента на увредата и вероятната
налична годност това лице да е отговорно, ако
извърши някакво непозволено действие, когато
то би било третирано по други закони. Отново
преценката и заключенията са индивидуализи‐
рани съобразно клиничните прояви, предболес‐
тните личност и социални умения, културната
среда. Остава неясен смисълът на задължение‐
то пред експертите да дадат оценка дали лице‐

то е годно да дава информирано съгласие. Ако
се налага настаняване на задължително лече‐
ние на такъв пациент, то априорно се предпола‐
га, че той е психотичен (дементен) и некритичен
и не е годен да дава такова съгласие. А ако е
годен да дава информирано съгласие, то след‐
ва, че този пациент не е дълбоко ангажиран от
заболяването си (страда от ЛКН), притежава
годности да разбира и контролира поведението
си и превантивните мерки спрямо него би след‐
вало да са от друг характер, а не като медицин‐
ска принуда.
Тези коментари върху конкретни законови
текстове и ситуации, относими към пациентите
с умерен или тежък когнитивен дефицит, са са‐
мо най‐честите в СППЕ. Но същността на анали‐
зите и заключенията в СППЕ в която и да е об‐
ласт на правото, все пак може да намери своето
съответствие в горните текстове.

ОСОБЕНОСТИ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Както при всяка съдебна експертиза, и при
освидетелстването на лица, суспектни за де‐
менция или дементни, са валидни няколко съ‐
ществени особености и вероятни рискове.
Всяка съдебноекспертна оценка е съпрово‐
дена от хипотезата предоставената информация
да не е достатъчно коректна. Това е елемент от
правната същност на процедурата с всички ней‐
ни особености – право на обвиняем/подсъдим
да се защищава по начин какъвто намери за
подходящ (т.е. и да не говори истини), състеза‐
телен характер на процедурата, заинтересовани
страни, свръхамбиции.
Предоставяната информация е вероятно и
да не е пълна. Каквито и да са предходните до‐
кументи (медицински или други), най‐често те
са били създавани по несъдебен повод и оби‐
чайно не съдържат всички необходими за екс‐
пертизата детайли и зависимости.
Обективните анамнезни сведения несъзна‐
вано, но понякога и съвсем преднамерено мо‐
гат да бъдат деформирани от заинтересованост‐
та на лицето от изхода на правната процедура,
така че резултатът да е в насока или за омало‐
важаване на евентуалните болестни отклоне‐
ния, или напротив – към тяхното хиперболизи‐
ране. Известна е несигурността на свидетелски‐
те показания изобщо [19], за да бъдат приемани
съвсем безрезервно описанията на боледуване‐
то и смущенията на този пациент или отсъствие‐
то на такива смущения.
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Практическият изход от този риск е търсене‐
то на информация от друг, неутрален източник.
Много полезен ход също е детайлното пара‐
лелно проследяване във времето на описваните
болестни смущения с професионалните, персо‐
нални, социални или други прояви и постиже‐
ния на пациента в този период.
Субективната анамнеза, доколкото пациен‐
тът би могъл или би пожелал да даде такава,
също е свързана с риска от девиации по описа‐
ния механизъм – съзнавана или несъзнавана
заинтересованост в насока на описания на па‐
тология или на „спестяване” на описания на па‐
тология. И тук правилото за паралелно съпоста‐
вяне на описваните болестни отклонения с раз‐
личните области и степени на активност може
да изясни реалното състояние на освидетелст‐
ваното лице.
Клиничното медицинско‐психиатрично и
специализираните психологични/невропсихоло‐
гични тестови изследвания също са застрашени
от подобни деформации. Някои от тях, прилага‐
ни при изследване на когнитивни отклонения,
дори са лесно манипулируеми. Множеството от
психологичните инструменти съдържат и въз‐
можност за установяване на неискрено участие
в изследването, но при медицинско‐психиат‐
ричните изследвания това не е предвидено и
лекарят следва сам да си създаде и приложи
техники за удостоверяване на истинността на
клиничните синдроми. Но науката за имитира‐
ните състояния [20] има богата история, а майс‐
торството на конкретния лекар е от най‐
съществено значение. Откриването на евенту‐
ални противоречия между споделяните дефи‐
цити, отсъствието на логична последователност
във възникването и развитието им, натрупване‐
то на прекомерно количество болестни смуще‐
ния, стремежът лекарят да бъде непременно
убеден в реалността на заболяването, са едни
от най‐честите прояви. Редуциран вариант на
тази тенденция е утежняването на реални бо‐
лестни отклонения. Не е изключена и другата
тенденция – скриване на болестни смущения
поради ползата от установяването на добро
здраве или поне омаловажаването им2 [21].
Сходно с тези диагностични особености и
затруднения е неразпознаването на други бо‐
лестни състояния, които по проявите си напо‐
добяват ЛКН или деменция, но всъщност те са
2

В Българската професионална книжнина съществуват тер‐
мините симулация, дисимулация, агравация и дезаграва‐
ция (атенюация).

от друго естество (депресивна или шизофренна
псевдодеменция, тежка астения, конверзионни
състояния и пр.). Отграничаването от предемен‐
тните и от дементните състояния изисква пре‐
цизна анамнеза, прецизни и многоаспектни из‐
следвания, разпознаване на синдромите от не‐
дементните регистри, а експертната оценка се
обосновава с водещите и основни синдроми.
Базисният въпрос относно корелацията
между клинично‐психиатрични синдроми и по‐
ведение и резултатите от специализираните
изследвания при лица със съмнение за демен‐
ция се свежда най‐вече до установяването на
конкордантност/дисконкордантност между дан‐
ните за боледуването на пациента (анамнеза),
неговите оплаквания (синдроми), поведенчес‐
ките отклонения и данните от тези изследвания.
Макар и много съществени, нерядко се хи‐
перболизира доказателствената стойност на ре‐
зултатите от КАТ, ЯМР или ПЕТ. Нашето убежде‐
ние, в съответствие и с позицията на други ав‐
тори [22] е, че не бива да се търси пряка и ли‐
нейна зависимост между структурните мозъчни
нарушения и психичните отклонения, респ. по‐
веденческите особености. Донякъде би могъл
да е полезен фЯМР, но надали за едно освиде‐
телстване изобщо би бил провеждан такъв, как‐
то и дали това изследване би било достатъчно
илюстративно спрямо фините нюанси на пре‐
живяванията, мотивацията и поведението. При
изследване на допусканите анатомо‐клинични
корелации е възможно да се регистрират съ‐
ществени клинико‐психологични смущения при
запазена мозъчна структура, която анатомична
находка би могла да се използва за хиперболи‐
зирано отхвърляне на евентуална мозъчна дис‐
функция. И обратно, предвид огромните ком‐
пенсаторни възможности, увредената мозъчна
структура би могла да се съпътства от запазени
клинико‐психологични възможности, макар мо‐
зъчните увреждания да предполагат друго. Ана‐
томизирането на психичните възможности и
поведенчески особености е сериозен методоло‐
гичен риск.
Експертизата на психичното състояние при
лица, суспектни за деменция, най‐напред обос‐
новава заключенията си предимно върху пси‐
хичните качества, респ. отклонения и девиации‐
те на поведението, установени обективно, а ре‐
зултатите от достъпните изследвания, вкл. и ви‐
зуализиращи, са потвърждение на диагнозата,
но в експертизата не следва да бъдат приемани
като основен определящ критерий.

43

БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2019, 4(3)

ОБОБЩЕНИЕ
Този доклад е посветен на съдебната психи‐
атрично‐психологична експертна оценка на ли‐
ца, суспектни за деменция и на лица с демен‐
ция, които имат правни проблеми от различно
естество.
Подчертано е значението на наличните до‐
казателства за клинико‐психологичната и екс‐
пертната диагностика, но се изтъква и значени‐
ето за съдебната експертиза и на отсъствието на
описания на клинични синдроми, на специали‐
зирани консултации, на специфично лечение
при отхвърлянето на някакво заболяване – в
експертната диагностика може и е наложително
да бъдат приети като еднакво съществени и ус‐
тановените, и отсъстващите данни. Прилагането
на специализирани апаратни изследвания га‐
рантира прецизното изследване на смущенията
и позволява преценките в СППЕ да бъдат ста‐
билно обосновани и валидни. Не бива да се
пренебрегва и полезността на консултация от
невролог. Подробната анамнеза и съпоставяне‐
то на болестните прояви с житейските събития
на лицето позволяват да бъдат установени как‐
то реалните отклонения, така и някои манипу‐
лативни тенденции, характерни за съдебната
област. Съществен риск е да се търси пряка и
линейна зависимост между структурни мозъчни
промени и психични отклонения, респ. пове‐
денчески особености.
Диагностичните критерии на действащите
класификации определят недвусмислено същ‐
ността на деменцията – придобит мозъчен син‐
дром, спад от предишното ниво на когнитивно
функциониране, увреждания в две или повече
когнитивни области, нарушени дейности от
ежедневен характер, затруднения в контрола
върху емоциите, деградация на социалното по‐
ведение (морално‐етичен упадък). Диагности‐
ката следва да се разполага в рамките на офи‐
циални документи от типа на МКБ и DSМ, но не
бива да бъдат пренебрегвани и консенсусните
становища на тесните специалисти и организа‐
ции, които понякога могат да са по‐прецизни.
Деменциите с най‐непосредствено значение
за СППЕ са дегенеративната при болест на Алц‐
хаймер и съдовата с груби когнитивни и пове‐
денчески смущения, при които следва да се
търсят специфичните особености и различия.
Лекото когнитивно нарушение е друга същест‐
вена област на СППЕ, но и значителна трудност
поради относително слабата изявеност на ув‐
режданията и без значително нарушение в лич‐
ното, социалното или професионалното функ‐
циониране.

При всички видове деменции и ЛКН основ‐
ният въпрос е как е функционирал конкретният
индивид в конкретните условия. Индивидуал‐
ността на установените отклонения и уникална‐
та корелация между отклонения и поведение
допускат експертни различия при привидно
сходни ситуации. Въпреки категоричното разг‐
раничаване на правните области, в които би
могло да се прави експертна оценка на индиви‐
дите, принципите на диагностиката и логиката
на експертните анализи е сходна – „Дали чове‐
кът X е или е бил компетентен в контекста на
ситуацията Y.”
Оценките на нарушенията при ЛКН и съдо‐
вото ЛКН могат да бъдат представени като ко‐
личествени нарушения на психичните функции
и поведението, а нарушенията при изразената
деменция – като качествени и неадекватни.
Този текст има за цел да представи накратко
диагностичните критерии на ЛКН и деменциите,
в непосредствената им връзка с експертните
критерии в наказателното, гражданското, се‐
мейното и здравното право, с очакването че би
бил полезен не само за вещите лица, но и за
всеки специалист в областите на човешкото по‐
ведение.
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КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО //
CLASSICAL PSYCHIATRIC LEGACY

ОТКЪСИ ОТ VIII ИЗДАНИЕ НА УЧЕБНИКА ПО ПСИХИАТРИЯ
НА Е. KRAEPELIN (1913)1
ГЛАВА I. DEMENTIA PRÆCOX
Dementia præcox включва редица състояния, чиято обща характеристика е разрушаване на вътрешните връзки в психичния
живот на личността. Последиците на това
нарушение са най-изразени в емоционалната и волевата сфера. В началото следва да
се изтъкне продължителната и категорична
съпротива спрямо схващането, че това е отделна болест, най-силно отстоявано в работите на Marandon de Montyel и Serbsky. Независимо от дълбоките различия в мненията
по отношение на много детайли обаче, все
повече се утвърждава схващането, че dementia præcox e добре оформена болест и
имаме всички основания да гледаме на повечето клинични картини, представени тук,
като на изяви на един болестен процес, независимо че външно могат да са твърде далеко една от друга.
Към названието възраженията бяха дори
повече, отколкото към клиничната концепция. Аз стигнах до идеята, довела до обособяването на dementia præcox като една болест, през 1896 г. под влиянието, от една
страна, на яркото впечатление за сходни
състояния на деменция, развили се от твърде различни начални клинични симптоми, и
от друга, от опита, свързан с наблюденията
на Hecker, за връзката на тези специфични
деменции с периода на младостта. Поради
липса на клинична разпознаваемост на тези
факти първото, което трябваше да се направи, за да се маркира новоочертаната
територия, беше да се избере название, което да отразява и двете наблюдения. Названието „dementia præcox”, вече използвано от

Morel (1860) и по-късно от Pick (1891), ми
изглеждаше достатъчно подходящо за целта,
докато едно по-дълбоко разбиране не доведе
до по-подходящо име.
Оттогава досега стана ясно, че допусканията, въз основа на които бе избрано това
име, са най-малкото съмнителни. Както ще
бъде описано подробно по-късно, на сегашното ниво на познание не може да се оспорва възможността някои случаи с dementia
præcox да достигнат пълно и трайно възстановяване, както и връзката с периода на
младостта да не е без изключения. Определено смятам, че фактите изобщо не са достатъчно изяснени във всяка една от двете
посоки. Поради това, ако сегашното название, макар да е общоприето, се замени с
друго, остава да се надяваме, че новото няма да сподели скоро съдбата на другите
названия, както и на самата dementia
præcox, оставяйки впечатление, че възгледите за природата на болестта са съмнителни или погрешни.
От тази гледна точка, както и Wolf сочи,
едно название, което не казва почти нищо,
каквото е dysphrenia, би било за предпочитане. Могат още да се обсъждат и предложената от Evenson „amblynoia”, „ambythymia”,
а и „demenza primitiva” на италианците или
предпочитаната от Rieger „dementia simplex”, която междувременно вече е употребявана, но в по-тесен смисъл. Bernstein говори за „paratonia progressivа”, име, което е
подходящо само за част от наблюдаваните
случаи. Други изследователи акцентират на
специфичното нарушение на вътрешната
психична свързаност при нашите пациенти

Kraepelin E. Dementia præcox and paraphrenia (transl. by R. M. Barclay, ed. G. M. Robertson). Еdinburgh, E & S Livingstone, 1919. Translated from: Kraepelin E. Psychiatrie. Ein Lerhbuch für Studierende und Ärzte. Vol. II Klinische Psychiatrie, VIII Auflage. Leipzig, Barth, 1913. Превод на български език Г. Ончев
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и наричат болестта „dementia dissociativa”,
„dissecans”, „sejunctiva”, или подобно на Bleuler – „schizophrenia”. Остава да видим кое от
тези или други названия ще се утвърди.

ГЛАВА II. ПСИХИЧНИ СИМПТОМИ
Сложността на състоянията, които наблюдаваме в областта на dementia præcox, е
огромна, така че тяхната вътрешна свързаност се разпознава първоначално само по
това, че настъпват едно след друго в хода на
една и съща болест. При всеки случай определени фундаментални нарушения, които
през по-голямата част от времето дори не
могат да се считат за характерни, се повтарят под същата форма, но в най-разнообразни комбинации. Затова тук ще представим първо промените в психичните и телесните функции, преди да преминем към описание на индивидуалните клинични прояви
на болестта.
……………………………………..
Лъжливи спомени. При dementia præcox
понякога срещаме и конфабулации, което
говори за лъжливи спомени. Изглежда твърде съмнително да се говори за лъжливи спомени, когато пациенти споделят, че са били в
ада, рая, в Америка, че са прекосили Луната
и всички части на света или че на шестгодишната им възраст е изгорял костният мозък на краката им и стъпалата им са премахнати. Един пациент твърди, че главата
му е вече отрязана, но не е паднала. В други
случаи обаче е по-лесно да се приеме, че са
налице лъжливи спомени. Един пациент си
спомня как е седял като малък на коляното
на стар благородник в красив замък и как в
една безлунна нощ бил отвлечен. Минавайки
през техния град, Кайзер Вилхелм му връчил
медал, който обаче бил забутан някъде и не
може да се намери. Други пък твърдят, че са
знаели предварително къде ще ги доведат и
какво ще се случи, че ще срещнат този или
онзи в лудницата, че ще има пожар или че
ще се сдобият с булка. Един пациент твърдеше, че Светият Дух му предсказал смъртта
на негов познат, а друг обясняваше, че Бог
го вдъхновил да предсказва какво ще се случи. Или им се струва, че вече са били тук,
виждали са същите картини, лекарят вече ги
е консултирал преди две години, а според
един пациент той е посадил дърветата в
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двора на болницата. Склонността към такива налудни лъжливи спомени обикновено
отминава бързо.
Поток на мисълта. Рано или късно
той се засяга значително. В началото по
правило има загуба на психична активност
с определена бедност на мисленето. Пациентът „има твърде малко живец в себе си”;
чувства се така напрегнат, че не може да
мисли или говори. Мисленето го затруднява,
„по цял ден рови из дреболии”, обзет е от
това „да откъсне последния лист на календара и да разтреби”. Мислите му се отнемат
от главата, изгубил е радостта от живота,
усеща се, като че ли има кожена подплата
върху мозъка си, „оглупял като прасе”, с
празна и куха глава. Един пациент се оплаква, че „загубил своята дълбочина”.
Асоциации. ... Но преди всичко, както
детайлно показа Bleuler, пациентите губят
по шокиращ начин своята способност за
логична подредба в потока на мисълта. От
една страна, липсват най-очевидните и познати асоциации. Те като че ли са доста слабо осветени и поради това в съзнанието не
могат да бъдат извикани мисли, които иначе стоят една до друга. От друга страна се
формират най-неестествени комбинации от
хетерогенни идеи, а тяхната несъвместимост не се улавя поради някаква чисто външна връзка като сходство в звученето или
съвпадение по време. Най-очевидни истини
не се разпознават, най-големите противоречия се приемат безкритично. Един пациент
пита: „Докторе, Вашето име Юлия ли е?”, а
друг нарича лекаря „Г-жо полковник”. Тези
нарушения, наподобяващи в много отношения мисленето по време на сън, придават на
психичните асоциации на пациентите онази
озадачаваща непонятност, която ги разграничава от другите форми на обърканост. Тя
представлява същностна основа на мисловната разкъсаност.
При не така тежките случаи те се проявяват само с повишена отвлекаемост и непоследователност, с преминаване от една
тема на друга без връзка и с излишни фрази и случайни мисли. Така Pfesrdorf установява при четене тенденция към грешки,
повтаряне, промяна или пропускане на някои думи, дори при правилно възпроизведени единични думи или кратки изречения
– които правилно отдава на слабост на вни-
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манието. Един старателен пациент, помолен да препише приказката за „лакомото
куче”, изпълнява задачата коректно до изречението „Но когато посегна рязко да захапе, собственото му парче месо падна от
устата му и потъна във водата” и след това
продължава:
„И тъй като сегашното ù състояние зависи изцяло от това, което д-р J. M. планира, който и да
поиска да се запознае с това във връзка с него, с
което и тя поиска отново да се запознае, го иска
по свое желание. Сега той няма абсолютно нищо
освен това, което бе твое; той загуби онова, което
бе негово, като сам се опита да го загуби, състоянието, което бе придобивано за него”, и т.н.

Тук нишката на мисълта напуска поставената задача и навлиза в неясни сфери от
идеи, занимаващи пациента, а после, без
всякаква връзка, се връща донякъде в приказката („Сега той няма абсолютно нищо”,
„Който опита да вземе нещо от другите, губи
своето”). Още по-фрапантно е отклонението
от дадената идея в отговора на въпроса коя
година е:
„Нищо не знам, какво да кажа? Пожар, пожар! Стар звяр, дявол, отрепка, куче, заклано,
заклано! В гората е студено, ура! Проклета да е
милион пъти, котка зверилник, заклана!”

В някои случаи разкъсаността стига до
пълна загуба на връзка и до обърканост.
Пример за това е следният отговор на пациент на въпроса: Вие болен ли сте?
„Вижте, докато черепът ти е размазан и все
още имаш трудно цветя (смее се), няма да тече
постоянно. Имам сребърен куршум, който ме
държи за крака, така че не мога да скоча, където
си поискам, и това приключва красиво като
звездите. Предишно обслужване, след това тя си
го слага на главата и скоро ще бъде уважавана, и
си казвам, о, Боже, но трябва да не си сляп. Седи и яде. Доста развълнуван, бях не на себе си и
си казах, че има някаква подлост, над която обаче избуява веселба. Това бях звездите. Монахинята вече не ме познаваше (а това също беше
любопитно) и трябва да се върна от М., защото
нещо винаги се случва, счупен крак или друго,
имаха кавга помежду си, монахинята и свещеника; един крак току-що бе счупен. Мисля, че
причината е случило се нещастие, такова обезщетение за щети. Винаги съм твърдял, че накрая
ще се върна, със слънцето и луната, и с много
вълнение и с всичко, което създава големи неприятности.”
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На някои места тук вероятно може да се
разпознае някаква връзка между идеите:
„болен” – „размазан череп”, „държи за крака” – „не може да скочи”, „нещо се случва” –
„счупен крак”, „нещастие” – „компенсация
за щети”, „развълнуван” – „не на себе си”.
Също така и „сребърен куршум” и „звезди”,
„слънце и луна” и „монахиня” и „свещеник”,
които „са имали кавга”, говорят за някакви
връзки между мислите. Като цяло обаче
пред себе си имаме една напълно неразбираема и безцелна поредица от думи и фрагменти от мисли. Трябва да се има предвид,
че действителният поток на мисленето вероятно е много по-слабо нарушен, отколкото
неговото отражение в речта, защото пациентите, включително този, когото цитираме,
при определени обстоятелства не само възприемат правилно нещата, но и ги осмислят
и се държат достатъчно рационално.
Стереотипии. В потока на мисълта на
пациентите почти винаги срещаме белези
на стереотипия, на повтаряне на отделни
идеи. Ако пациентът продължи да говори,
от време на време обикновено изскачат едни и същи идеи и изрази. Понякога повторението така завладява потока на мисленето, че пациентите със седмици и месеци
обитават трайно една и съща монотонна
сфера от идеи, от която не могат да бъдат
изведени по никой начин.
Изплъзване. Други често срещани специфични нарушения в потока на мисленето
са изплъзването и една особеност, която
Bleuler прецизно характеризира като „интелектуален негативизъм”. Изплъзването, или
паралогията, се състои в това, че поредната
идея във веригата от мисли се потиска и замества от друга, свързана с нея. Това личи
най-отчетливо, когато пациетите отговарят
на въпроси; но е възможно също и оплакванията, че мислите им се „отнемат” или „изкривяват”, да са свързани със същия феномен. Следните отговори на един пациент на
въпросите на лекаря са пример за това:
Как се казва този господин? (д-р А.) „Малък
човек.” Как му е името? „Форшютц” (Името на
друг пациент). Колко пръста показвам? (3) „Четири.” Колко са сега? (4) „Пет.” А сега? (2) „Един.”
Колко пари са това? (три пфенига) „Шест пфенига.” Не, знаеш много добре, „Два пфенига.” Не,
колко са? „Четири пфенига.” Кое е числото?
„Двайсет и пет хиляди.” Какво имаш предвид с
това двайсет и пет хиляди? „Че съм прав.”
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Лесно се вижда, че пациентът нарочно
избягва правилния отговор, който очевидно
знае, а това може да създаде впечатление за
преднамерена симулация. На въпроса на
колко години е една пациентка отговаря:
„Един ден”. Явно този феномен е твърде
близо до негативистичните нарушения на
мисленето. Те се проявяват в трудността
пациентът да следва една поредица от идеи
така, както той желае; мислите му се „отнемат”. Понякога дори като че ли е длъжен да
мисли противоположното на това, което
действително желае. Има „спорове в главата
му”. Един пациент казва „Мислите ми се
скараха”, а друг, имайки предвид вероятно
същото преживяване – „Вътре в мене постоянно ме мамят”. То личи по-ясно в споделеното от други пациенти, че „са принудени
да мислят другояче” и че „трябва да мислят
противоположното на това, което хората с
нормален разум мислят”.
Стесненост на мисленето. От тези и
подобни преживявания у пациентите често
възниква обсъжданото вече усещане, че
мисленето им е ограничено и иззето от
властта на волята им чрез неустоими влияния. От една страна, у тях се появяват мисли, които им изглеждат странни, като че ли
не им принадлежат; мислите се „трупат”,
„напират”, понякога в буреносна форма.
Един пациент трябвало да „прекара през
мозъка си деветнайсет години за четири часа”, друг трябвало „да напише книга,” ако
записвал всяка мисъл, която минавала през
главата му. Но от друга страна, пациентите
не могат да мислят онова, което желаят;
мислите им се отнемат, изплъзват, макар да
напрягат силите си да ги задържат поне за
кратко и да ги „премислят”. Поради това
може да се появи внезапно „блокиране” на
мисленето, водещо до болезнено прекъсване
на поредицата от идеи.
Те не се уморяват да описват това ограничение в мисленето по различни начини.
Мислите на пациента са му повлияни, внушени, натрапени; той трябва да ги получи
като по телефон; те са му наложени чрез
хипнотизиране или внушение и му въздействат „чрез внушение”. Всичко, което си помисли или каже, е помислено и казано по
принуда. Един пациент трябва непрекъснато да се бори с мисълта, че е Христос. Четенето се прекъсва от мисли и обяснения;
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мислите спират, замъгляват се, пациентът с
усилие опитва да ги улови; трябва да премисля какво точно казват околните. Усеща
мозъка си неподвижен или като че ли има
два мозъка. Не е вече себе си, с двойно съзнание е; гласовете упражняват натиск и той
трябва да мисли небивалици. Мислите могат
да се отнемат от човешките мозъци; пациентът е объркан, не може да улови и схване
ясни идеи или да вкара ред в неразборията
на мислите си; съзнанието му е „уплетено”.
Една пациентка искаше да се обеси, защото
вече няма свои собствени мисли. Мислите се
произвеждат от други, от разстояние, в Берлин, прочитат се, отнемат се и се „мислят”.
Един пациент казва „Вкарано ми е в главата”. Мислите го напускат, той не може да ги
улови и вече не е независим. Един по принуда трябва да говори само за „политика”,
друг да мисли за „бизнес планове”, а трети –
да „презира хората”. Както бе описано вече
с подробности, силите, които упражняват
подобно влияние върху мислите, често приемат формата на гласове, които отнемат,
отклоняват настрани или внушават мисли.
Идеи за отношение. Събитията от външния свят влизат в разностранни връзки с
налудностите чрез „подсказващи” мисли. Неутрални забележки, случайни погледи или
шепот изглеждат подозрителни на пациента.
„Мене имат предвид”, казва един пациент.
Минувач показва големия си нос и червеното
си лице нарочно, за да се подиграе на пациента. Новините във вестниците съдържат
намеци и той открива в тях собствени мисли,
които са му хрумвали. „Инстинктът ми подсказва”, твърди пациентът. На другите пациенти е поставена задача да го наблюдават, а
той твърди, че лекарят им плаща, за да го
изкарат луд. На улицата среща момичета, с
които се е виждал, трамваят дава знаци със
звънеца, часовите показват оръжието си.
Един пациент разбира по ноктите на своя
началник, че му е брат. Хората са необичайно дружелюбни, всичко е фарс, има промяна
в смяната на караула. Един пациент предпочита да напусне дома си, когато се налага
ремонт на газовата инсталация. Друг разбира по облеклото на лекарите какво си мислят
те за него; на трети звезда в небето му сочи
гроба; за четвърти папрат в петлицата е знак
за война; а за пети намерените хартийки и
копчета са секретни книжа и пари. Една па-
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циентка е убедена, че световните бедствия
са свързани с нейните месечни течения и тя
ще носи отговорност за тях. Нерядко налудностите са свързани със сънища, на които се
гледа като на реални преживявания или като
на поличби.
... В синхрон с тяхната, най-общо, много
халтава вътрешна свързаност налудностите през повечето време изобщо не са трайни, а променят относително бързо съдържанието си с отпадане на едни и добавяне на
нови елементи. Понякога пациентите почти
всеки ден предлагат нови налудни детайли,
независимо от някои по-трайни общи характеристики, и вероятно дори могат да бъдат стимулирани към нови налудности чрез
внушение. В преобладаващото число от случаи обаче налудностите, които в началото са
много обилни и ярки, постепенно изчезват.
Някои от налудните идеи първоначално се
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подкрепят, без да се доразвиват, или се появяват от време на време или пък окончателно и трайно потъват в забрава. Само в
онази група от наблюдения, която по-късно
ще наречем параноидна деменция, налудностите остават по-свързани за по-дълго
време, и изглеждат непроменени в ядрото
си с години, но и те постепенно стават понеясни и противоречиви.

Текстовете в рубриката са подбор
на главния редактор
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IN MEMORIAM

Д‐Р АНКА‐АЛИНА БИСТРИАН
1974–2019
На 04.08.2019 г. ни напусна Анка. Преждевременно и неутешимо.
Клиницист с рядък лечителски етос, завладяващ преподавател, задъл‐
бочен изследовател на разстройствата от аутистичния спектър, предсе‐
дател на Българската асоциация по детска психиатрия, ерудит и много
лъчезарен и смел човек, д‐р Бистриан остави ярка диря в нашата детска
психиатрия и в паметта ни.
Редколегията
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100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФЕСОР КОСТА ЗАИМОВ (1919‐2012)
Преди 15 години проф. Меглена Ачкова, позовавайки се на фразата на академик Методий Попов за два‐
та типа учени – класици и романтици, без колебание причисли проф. Коста Заимов към класиците. Яркото
присъствие на проф. Заимов в българската академична психиатрия в продължение на шест десетилетия не‐
съмнено носи присъщите на класицизма дълбока аналитичност, интелектуална честност, несъблазнена от
преходното ерудираност и търсачество на зародишите на новостите в еволюцията на познанието. 100‐
годишнината от рождението му е повод за припомняне на неговото дело.
По‐ранният етап на творчеството му (общо 122 научни публикации, включително 6 монографии и 4
учебника, 30 от които отпечатани на немски, френски, английски и руски език) обхваща разработки върху
нарушенията на мисленето. К. Заимов открива, че характерните за шизофрения отклонения в протичането
на мисловния процес, описани от Крепелин като „изплъзвания” (Entgleisungen), се срещат и при агнозии,
афазии, апраксии, а също и в речевите грешки на здравия човек. Това му дава основание да обедини тези
нарушения при търсенето на патофизиологичната основа на „изплъзванията”, която нарича „дезинтегра‐
тивна девиация на асоциативния процес”. В съответствие с доминиращите по това време концепции в
патофизиологията тя се разглежда в парадигмите на парабиозата на Введенский и ултрапарадоксалната
фаза на Павлов. Анализирайки логограми на пациенти, Заимов отчита броя на смисловите „хиатуси” (мес‐
тата на изплъзване) на всеки 100 думи, който нарича „коефициент на мисловната разкъсаност”, уника‐
лен в световната литература показател за тежестта, респ. фазовата дълбочина на разкъсаността. В по‐
нататъшните си работи той търси теоретичната основа на клиничните феномени на дезинтеграция в прин‐
ципа на реципрочната инервация, описан и разработван от Бел, Шерингтон, Введенский и други, в степен‐
та на диссолуция в смисъла на Джексън и в доминантата на Ухтомский. Тези негови търсения са основата
на дисертационния му труд и получават международно признание1, 2. От същите позиции той анализира и
противообразните клинични картини на кататонния ступор и възбуда и на мания и депресия.
За следващите плодотворни научни дирения на К. Заимов голяма роля игрят водените подробни про‐
токоли за развитието на речта при двете му деца. Тук започва навлизането в глъбинните несъзнавани
слоеве на личността и възниква концепцията му за онтогенетично несъзнаваното. Авторът разграничава
два аспекта на несъзнаваното: а) филогенетично несъзнавано, чиято основа са генетично кодираните и
исторически преформирани инстинкти, които могат да се разглеждат като вродена предпрограма на лич‐
ността; и б) онтогенетично несъзнавано, което се формира в индивидуалното развитие на човека, и осо‐
бено при развитието на речта. Последното преминава отначало през неадекватни вербални, смислови и
граматични обрати, които постепенно се потискат и заменят с адекватни. Първите словесни структури по‐
тъват в онтогенетично несъзнаваното и се превръщат в своеобразен „резерв” на мисловната разкъсаност,
парафазиите и неологизмите.
1

Zaimov K. Uber die Pathophysiologie der Agnosien, Aphasien, Apraxien und der Zerfahrenheit des Denkens bei der Schizophrenie. Jena: Gustav
Fischer Verlag, 1965.
2
Zaimov K. Associative process in semantic jargon of schizophrenic language. In: Brown JW (ed.) Jargonaphasia. New York: Academic Press, 1981,
151‐168.
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Несъзнаваното заема все по‐централно място в по‐късното творчество на К. Заимов. В своя труд
“Афективни и параадаптивни реакции на личността”3 той формулира принципа на антагонистичния
синергизъм и разработва сложна нагонно‐афективно‐поведенческа система с подлежащи подсистеми и
структури, обясняваща човешкото поведение и психопатологичните феномени. В нея са вплетени данни
от патопсихологията, неврофизиологията, етологията, прозрения на големи писатели и народни умотво‐
рения. В творбите му от този цикъл като “Кодове на миналото в човешката психика”4, “Вицът – еле‐
менти на неговото теоретично осмисляне”5 и др. авторът надскача тясно научните граници, за да нав‐
лезе в по‐широките измерения на културата, мъдростта и човекознанието. Извън големите и всестранно
разработвани теми К. Заимов пише и върху защитните механизми на личността, анализира уникалната
писменост на знаменития парафренен пациент Белия Лъв6 и проучва художественото творчество на двама
бележити наши художници преди и след прекаран инсулт в лявата хемисфера, довел до дясна хемипаре‐
за и афазия, при което те са принудени да рисуват с лява ръка (опровергавайки твърдението, че профил‐
ният портрет е ориентиран според това с коя ръка се рисува) и променят изцяло стила си7.
Професор Заимов беше добър и търпелив учител и проникновен клиницист. Той допринесе за въвеж‐
дането на литиевата профилактика при афективните разстройства в нашата страна, за създаването на бъл‐
гарските препарати Нормотимин и Нормотимин Е и за разработването на първия български електрошоков
апарат. Той бе ръководител на Катедрата по психиатрия (1982‐1983), заместник‐ректор на ВМИ – София, и
дългогодишен председател на Съюза на научните медицински дружества в България, а по повод на 85‐
годишния му юбилей през 2004 г. му бе присъдено званието „почетен член на Българската психиатрична
асоциация”.
Един от големите подаръци (вероятно недокрай заслужен) на съдбата в по‐младите ми години бе
привилегията за лично докосване до някои от големите хора на духа, и в частност на професията. Специ‐
ално място сред тези дарове заемат няколко разговора с проф. Заимов, с които бях удостоен въпреки го‐
лямата разлика във възрастта и статута (аз – млад лекар, той – отдавна пенсионер), на кафе и малък коняк
в отрупания с книги до тавана кабинет в дома му на „Асен Златаров”. Разговори за избора на темата на
дисертацията ми, за психопатологията, за границите на „граничното” (borderline), за бивши негови паци‐
енти, които лекувах, за качеството на преводите на Шекспир („При сонетите – Свинтила.” „Безспорно. Но в
драмите по‐добър е Валери.”), за културните архетипи и играта на думи в различните езици, за Хайне,
Ницше, Чехов, Златю, за симптомообразуването и за патологизирането в съвременната медицина. Те ос‐
танаха у мене като топоси на интелектуалната харизма, необикновен шанс, който учи да разпознаваш не‐
обикновеното, източник на вдъхновение и стимул за по‐мащабна, отвъдделнична мяра за нещата.
Не могат да бъдат отминати и блестящия изчистен стил, безупречното представяне на литературата,
абсолютната точност на цитатите и на библиографската справка, от които могат да се учат днес всички по‐
млади автори, особено тези, които пишат „за точки”. Бездуховността, пошлостта, ерозията на академич‐
ния и лечителски етос и хипердиагнозата намират своеобразен ценностен и когнитивен контрапункт в
паметта за професор Коста Заимов, в ренесансовата ерудиция и интелектуалния финес. Bсеки, който е чел
неговите текстове или го е познавал, е попил от това излъчване. Затова уроците му са така нужни и днес.
Поклон, Маестро!
Проф. д‐р Г. Ончев

3

Заимов К. Афективни параадаптивни реакции на личността. С., Мед. и физк., 1981, 1988.
Заимов К. Кодове на миналото в човешката психика. София, Да, 1997.
5
Заимов К. Вицът. Елементи на неговото теоретично осмисляне. София, Да, 2000.
6
Uzunoff G, Zaimov K. Les ecrits d’un paraphrene. Annales médico‐psychologique, 1972; 130: 327‐356.
7
Zaimov K, Kitov D, Kolev N, et al. Aphasie chez un pеintre. L’Encéphale, 1969; 57: 377‐417.
4
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РЕЦЕНЗИИ // BOOK REVIEW

РЕЦЕНЗИЯ
от проф. д‐р Петър Маринов, д.м.н.
на монографията „Телесно здраве, духовни и религиозни вярвания
в психиатричната практика“, с автор д‐р Иво Нацов, д.м.

Монографията на д-р Иво Нацов, дм, е нов поглед върху религиозните убеждения, които имат отношение към телесното и
психичното здраве. Въпросът, който авторът задава от самото
начало „Влияе ли вярата върху нашето здраве?“, е в значителна
степен риторичен. Тук следва и уточнението, че религия и вяра
не са идентични термини. В повечето изследвания се формулират религиозните убеждения, а не вярата, която е в значителна
степен субективен конструкт. Въпреки това религиозните хора
(в различна степен вярващи) имат по-благоприятно протичане
на редица телесни заболявания. Те значително по-рядко посягат на живота си и извършват самоубийство.
Още в първите страници авторът цитира резултатите от голямо проучване, което установява, че „…колкото по-религиозен
е човек, толкова по-тежка трябва да е болестта, за да се стигне
определена степен на инвалидност“ и още по-ясно „силната религиозна вяра, ако не прибавя години към живота, то със сигурност прибавя живот към годините“.
В следващата глава се разглеждат сложните взаимоотношения между психиатрия и религия. Най-важният елемент от тази
глава е възможността, която нерядко лекарите пренебрегваме,
а именно – да приемем вярата като съюзник в битката за здраве.
Влиянието на религията върху здравето е следващата част
от монографията, в която се разглеждат многопластовостта и
многоаспектността на този проблем. Голяма част от болните
искат лекарите да са наясно с техните вярвания, но това е неотменна част от цялостния терапевтичен процес.
Следващата глава разглежда ползата от религията. „Хората,
посещаващи църква поне един път месечно, живеят значително
по-дълго от тези, които не я посещават“, показват данните от
голямо представително изследване в САЩ, цитирано от д-р Нацов. Само по себе си то дава отговор на въпроса, но авторът разглежда отново проблема в цялост, което е подчертано достойнство на книгата.
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В следващия раздел се разглеждат механизмите на повлияване на здравето от религията. Отново се привеждат поредица доказателства за положителното влияние на религията в превенцията и лечението на заболяванията. Ролята на социалната подкрепа, изграждането на здравни навици, позитивното
мислене и способност за релаксация са важна част от лечебния процес.
По-нататък авторът разглежда психологичната хомеостаза и ролята на
религията. Тук се визират две важни детерминанти – целта и смисълът на
живота. Именно в тях религията се намесва особено фундаментално. Чрез тях,
изглежда, се достига до хомеостаза или казано по друг начин – до стабилност.
Особено значимо е разделението, което д-р Нацов прави на вътрешна и външна религиозност. Може би това разделение достига до разграничаването на
истинската дълбока вяра и фасадната религиозност. В това поле проучванията не са много и би било добре да се предвидят изследвания в нашата културна палитра.
След това авторът разглежда религията като средство за повлияване на
психичната болест. Нееднозначността на този конструкт също изисква допълнителни проучвания. В редица случаи религиозността е сериозна пречка
за реализирането на самоубийство, но в някои тя може да бъде втъкана в психичната болест и деформирана в такава степен, че да пречи на лечебния процес. Именно тези аспекти са засегнати в следващата глава „Психоза и религия“. Тук д-р Нацов определя деформацията на религията като „дисфункционална вяра“. Все пак изчистването на деформацията дава възможност на лекаря да се облегне на вярата в процеса на възстановяване.
Разглеждат се и връзките между депресия и религия. Тук темата за вината
и нейното изкупление, заема централно място. Но д-р Нацов разглежда и други два елемента, които се свързват с лечебния процес, а именно Божията милост и прошката.
Зависимостите също имат връзки с религията. Изглежда, те се изграждат
по-лесно при нерелигиозни в сравнение с религиозни. Немалко терапевтични
общности са свързани с религиозни институции.
Особено значение има религията при терминални състояния. Този сблъсък със смъртта е пряк и честното отношение на лекаря е основополагащо.
Въпреки желанието и стремежа да се борим докрай, ние трябва да сме коректни в обсъждането на диагнозата и прогнозата. За съжаление, в света има поне два конфронтиращи се подхода. Западният, при който се подхожда крайно
технократски, и Източният, при който истината се завоалира.
В следващата глава д-р Нацов се заема с една особено трудна тема – невробиология на религията. Тя е твърде неизвестна и спорна до момента, но авторът предлага известните научни факти и неговите интерпретации. Научните изследвания са недостатъчни за изводи, а още по-малко за категоричност.
Религиозно-психиатричният лиезон е следващата тема на д-р Нацов. Тук
той системно излага концепцията си за стабилните връзки между религията и
психиатрията.
В заключението си д-р Нацов критично разглежда проблема за връзката
на религията с медицината. Не пропуска да даде своя поглед, който балансира
отделните тези.
Резюмирайки, монографията на д-р Иво Нацов, дм, запълва една празнина
на нашата психиатрична литература. Тя методично вниква в проблема религия и здраве, отивайки в дълбините му. Особено достойнство на книгата е
нейната безпристрастност и необвързаност с конкретна религиозна деноминация. И тук си спомням за израза на нашия учител проф. д-р Цоню Цонев:
„Големият проблем и дълбоката мъка на атеиста е, че умира изключително
сам.“

Курс по лидерски и професионални умения за млади психиатри
2-5 април 2020 | София, България

Информация

Изисквания

Курсът предоставя възможност на 16 млади
психиатри да участват в тридневно обучение,
водено от проф. Норман Сарториус и проф.
сър Греъм Торникрофт. Курсът се провежда
изцяло на английски език. Ще се състои в гр.
София от 16:30 на 2 април до 13:30 на 5 април
2020 г. Няма такса за участие. Поема се настаняване за времето на обучението за всички
участници, които не са от София. Пътните разходи са за сметка на участниците.

Могат да кандидатстват специализан‐
ти по психиатрия или психиатри със
специалност, взета преди не повече
от 5 години.

Кандидатстване

Срокове

Необходими документи:
– кратка автобиография
– мотивационно писмо за участие в курса
– подписано писмо от институцията, в която се
обучава или работи кандидатът, потвърждаваща, че е специализант или специалист до 5
години след взимане на специалност
– доказателство за владеене на английски език
(сертификат или препоръка от колега, удостоверяващ, че кандидатът владее езика).

Всички документи трябва да бъдат написани на английски език и изпратени
на president@bypa.bg до 30 ноември
2019 г.

Всички кандидати трябва да владеят
английски език на добро писмено и
говоримо ниво, като се очаква да подготвят постер и презентация по време
на обучението.

Кандидатурите ще бъдат разгледани от
проф. Сарториус и избраните участници
ще бъдат уведомени през декември.
Следете за повече информация на
www.bypa.bg/course

Краен срок за кандидатстване: 30 ноември 2019 г.
Организира Българска младежка психиатрична асоциация
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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: е-mail: bulg.j.psychiatry@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: е-mail: bulg.j.psychiatry@gmail.com

