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ВЪРХУ ХЕДОНИЯТА И НЕЙНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА 
Силвия Раловска1, Петър Маринов2 

1ЦПЗ „Проф. Никола Шипковенски” ЕООД 
2Катедра по неврология, психиатрия и МБС, Медицински факултет, Тракийски университет 

Резюме. Хедонията е важна област от психичния живот на човека и животните. Проучванията в та-
зи област са разнопосочни и разнопланови. Най-добре проучвана до момента остава анхедонията. 
Сравнително малко внимание се обръща на другите форми на разстройства на хедонистичния по-
тенциал. Цел на нашата статия е да даде светлина на възможностите да се изгради спектър на па-
тологичните отклонения от нормалната хедония. 

Ключови думи: хедония, анхедония 

THOUGHTS ON HEDONIA AND ITS DISORDERS 
Silviya Ralovska1, Petar Marinov2 
1MHC “Prof. N. Shipkovenski” LTD 

2Department of Neurology, Psychiatry and Disaster Medicine, Faculty of Medicine, Trakia University 

Abstract. Hedonia is an essential area of human and animal mental life. Studies in this area are 
divergent and diverse. Anhedonia remains the most studied so far. Relatively little attention is paid to 
other forms of hedonic capacity disorders. The purpose of our article is to shed light on the possibilities 
to construct a spectrum of pathological abnormalities from normal hedonia. 

Key words: hedonia, anhedonia 

 
Във фазите на по-голяма зрелост  

господството на принципа на удоволствието е много по-стабилно,  
но самият той, както и всички други нагони, не е избягнал обуздаването. 

… 
принципът на удоволствието  

направо служи на нагоните към смъртта 
Зигмунд Фройд 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 

Хедонистичният живот на човека, наричан 
от нас накратко хедония, е сред основните дви-
гатели на мотивацията, настроението, оптимиз-
ма и жизнеността. В известен смисъл хедонията 
е „солта на живота”. Тя е този елемент на пси-
хиката, който ни носи удовлетворение, награда 
и подкрепа на конструктивните ни действия. 
Психиатрията е единствената медицинска спе-
циалност, която се ангажира с оценка на болес-
тно намаления или повишен потенциал за пре-
живяване на удоволствие. 

В исторически план хедонията, или хедониз-
мът, е залегнала в произведенията на Аристип 
(435-356 пр.н.е.). Известен е неговият израз „Ако 

разкошът беше нещо лошо, нямаше да присъст-
ва на пиршествата на боговете”. Продължение 
на неговата школа се намира в произведенията 
на Епикур (306 г. пр.н.е.), които дават начало на 
школата на епикурейците. Девизът на неговия 
дом „Гостенино, тук ще прекараш добре времето 
си; тук е върховното благо – удоволствието” оста-
ва като крайъгълен камък в историята на епику-
рейството и хедонията (Шахнович, 2000). Хедо-
нията (hedonia) се дефинира като способност за 
удоволствени преживявания, докато еудаймо-
нията е удовлетвореността от живота и постигане 
на личните цели (eudaimonia). Днес тези прежи-
вявания се определят в невропсихологията като 
удоволствие и смисъл (Seligman и сътр., 2005). 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ // ORIGINAL ARTICLES 
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По десетточкова ликертова скала 80% от хо-
рата се определят като доста до много щастли-
ви, докато неутралните и тези, които се приемат 
за нещастни, са останалите 20% (Kesebir и 
Diener, 2008). Принципът на удоволствието е 
антагонистичен на аскетизма. Изглежда, с нап-
редването на възрастта обуздаността на стре-
межите към удоволствие намалява, а хедонис-
тичните пориви нарастват. Това вероятно е едно 
от основанията на Фройд да приеме, че прин-
ципът на удоволствието направо служи на наго-
ните към смъртта (Фройд, 1992). Разбира се, 
тази оценка е условна, в редица случаи зачестя-
ването на депресивните състояния в напредна-
ла възраст води до тежка анхедония. 

НЕВРОБИОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ,  
КОИТО ПОДДЪРЖАТ И МОДУЛИРАТ ПРЕЖИВЯВАНЕТО 

НА УДОВОЛСТВИЕ 

Макар и недокрай изяснени механизмите на 
удоволственото преживяване в ЦНС са в процес 
на интензивно проучване. Преди повече от 35 го-
дини Roy Wise изгражда допаминовата хипотеза 
за хедонията/анхедонията (Wise, 1982). Той осно-
вава своята концепция върху допаминовите хипо-
тези за възнаграждението (reward) на Wise (1978) 
и тази за подкрепата (reinforcement) на Fibiger 
(1978). И днес тази хипотеза има своето значение, 
но резултатите от множество изследвания върху 
животни и човек обогатяват картината с редица 
други невротрансмитерни системи, които участват 
в механизмите на удоволствието. 

Мезолимбичната система е основна за изг-
раждане и поддържане системата на преживя-
ване на удоволствие в ЦНС. В нея значително 
място заема и globus pallidus, който се включва 
както в аферентните, така и в еферентните про-
екции на невронния кръг (фиг. 1). Установено е, 

че двустранното разрушаване на бледото ядро 
води до анхедония (Miller и сътр., 2006). 

Допаминергичните неврони от вентралния 
тегментум към n. accumbens и вентралния gl. 
pallidus образуват т.нар. мезолимбичен път. Те 
изграждат основната система на удоволствието 
в ЦНС.  

Обратно, от n. accumbens през gl. pallidus 
към вентралната тегментална област има изгра-
дена обратна връзка, главно от холинергични 
неврони, свързани с ГАМК интерневрони, които 
„съобщават” на базовото ядро за нивото на 
преживяно удоволствие. Картината се усложня-
ва от допълнителния невронен кръг през тала-
муса до коровите проекции на цингуловата ко-
ра, която също упражнява контрол върху n. 
accumbens. Те са основно глутаматергични. 

Проучването върху невробиологията на хе-
донията, анхедонията и антихедонията на Krin-
gelbach и Berridge показва много интересни ре-
зултати (Kringelbach и Berridge, 2010). Те разде-
лят ядрата, които отговарят за преживяването 
на удоволствие, неудоволствие и отвращение. 
Ядрата, които отговарят за удоволствието, са че-
рупката на n. accumbens, вентралния pallidum и 
nucleus parabrachialis. Възможните допълнител-
ни ядра са орбитофронталната и инсуларната 
кора. Обратно, за анхедонията и отвращението 
отговарят задната част на кората на nucleus 
accumbens и предната част на вентралния 
pallidum. Инжектирането на агонисти на мю-, 
делта- и капа-опиоидните рецептори в черупка-
та на n. accumbens на плъх неизменно води до 
хедонистичен отговор, докато инжектирането 
на антагонисти за тези опиоидни рецептори во-
ди до отговор, който може да бъде интерпрети-
ран в широки граници – от анхедония до анти-
хедония.  

 

 
 

 

Nucleus 
accumbens 
(черупка) 

Вентрален globus pallidus 
Вентрален tegmentum (допамин) 

Медиодорзален таламус 

Цингуларна кора 

 
 

 
 

  

Мезолимбичен допаминергичен път 

От n. accumbens през gl. pallidus до вентрален tegmentum 

Проекции от вентрален tegmentum до цингуларна кора и обратно през n. accumbens до gl. pallidus 
 

Фиг. 1. Пътища на удоволствието, възнаграждението и подкрепата 



БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2019, 4(4) 5  

 

 

От друга страна, орбитофронталната кора 
(ОФК) у човек има решаващо значение за запа-
метяване знаците на възнаграждението, пряко 
свързани с удоволствието (Kahnt и сътр., 2012). 
Важното послание на метаанализа е, че отдел-
ните части на ОФК имат различна роля в тази 
функция. Средната предна част отговаря за па-
метта за удоволствие по отношение на храната 
и секса, докато медиалната запаметява възнаг-
раждението, но не и обезценяването му. Лате-
ралната част отговаря за паметта по отношение 
на наказанието, което налага промяна в пове-
дението. 

РАЗСТРОЙСТВА НА ХЕДОНИСТИЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ 

Разстройствата на хедонистичния потенциал 
могат да се разделят на количествени и качест-
вени. Количествено усилената хедонистична 
функция е хиперхедония, докато намалената се 
определя като анхедония. Огледалният образ 
на хедонията, която е норма, е антихедонията. 
Тя за разлика от анхедонията, при която емоци-
оналният компонент е намален, е силно прежи-
вяване на отвращение и се причислява както 
към количествените, така и към качествените 
разстройства на хедонията. Особено място в 
хедонистичния спектър заема дисхедонията, 
която обединява качествените разстройства на 
хедонистичния потенциал (фиг. 2). 

 

Фиг. 2. Разстройства на хедонистичния потенциал 

 

АНХЕДОНИЯ 

Анхедонията е важен структурен елемент на 
различни психични разстройства. Проследявай-
ки развитието на концепцията за анхедония, 
Попов и Мандова (2014) намират, че след въ-
веждането на понятието от Рибо (1896) анхедо-
нията се разглежда в различни направления от 
различните основатели на съвременната психи-
атрия. Така според техния исторически оглед 
Емил Крепелин отнася анхедонията към ранна-

та деменция (dementia praecox) като невъзмож-
ност да се изпитва истинска радост от живота, 
„безразличие към социалните интеракции и за-
губа на удоволствие от семейство, работа и 
приятели”. Ойген Блойлер наблюдава безраз-
личие на част от шизофренните пациенти към 
техните приятели, познати и колеги, както и към 
живота. Блойлер установява, че анхедонията е 
базисна в тяхното заболяване. Интересно е, че 
неглижирането на анхедонията при депресия се 
разпростира и върху произведенията на Ясперс 
(2001, превод). Неизбежно това дава отражение 
и в българската клинична психиатрия и психопа-
тология, която е тясно свързана с немската тра-
диция (Шипковенски, 1954, Заимов, 1971). По-
новите източници и ръководства разглеждат 
анхедонията в съвременното ù значение (По-
пов, 2012, Попов, 2019, Ончев, 2017). Така анхе-
донията е „тотална невъзможност за изпитване 
на радост или удоволствие от каквото и да е, и 
преди всичко от събития или обекти, които пре-
ди са провокирали такива преживявания”, тя „е 
ключов симптом на депресивното разстройст-
во”, както и факта, че „разликата между анхе-
донията и преживяването за липса на усещания 
се изразява основно в това, че при анхедонията 
липсва специално възможността за преживява-
не на радост и удоволствие, докато при прежи-
вяването за липса на усещания, което е всепро-
никващо, липсва възможността за преживяване 
на редица други емоции, като тъга, гняв, страх и 
т.н.” (Попов, 2012). По-нов прочит на анхедони-
ята е „загубата на интерес и/или удоволствие”, 
които „могат да съществуват заедно или поот-
делно” (Попов, 2019). 

Културните различия при еднакъв невроби-
ологичен субстрат също са обект на интензивно 
проучване (Ончев, 2017). 

Според МКБ-10 анхедонията е „загуба на ин-
тереси и удоволствие от дейност, която доставя 
удоволствие” (МКБ-10, СЗО, 2007). Всъщност 
според съвременните схващания тя включва на-
малена мотивация, намалена антиципаторна 
(очакваща) радост/удоволствие (желая!), нама-
лена консуматорска радост/удоволствие (харес-
вам!) и дефицити в подкрепеното обучение 
(Shankman и сътр., 2014, Der-Avakian и Markou, 
2012, Treadway и Zald, 2010). 

Проучванията върху анхедонията при де-
пресия и шизофрения са многобройни. „Ши-
зофренната” анхедония има своите особености. 
Те са описани от Strauss (2013). Както изтъква 
Попов (2012), „при т.нар. емоционална безчувс-
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твеност пациентите са индиферентни спрямо 
членовете на семейството и други близки хора; 
преживяванията на удоволствие, скръб, радост, 
удовлетворение или неудовлетворение са ре-
дуцирани или липсват. Среща се при шизоф-
ренни и депресия, като при последната се пре-
живява мъчително.” Въпреки че анхедонията 
отдавна се разглежда като преживелищен де-
фицит при шизофрения, нови изследвания по-
казват, че няма намален капацитет за удоволст-
вия при нея. По-скоро самооценките, интерпре-
тирани като анхедония, отразяват абнормни 
психологични процеси, като намалени убежде-
ния за радост и удоволствие и редуцирана 
свръхоценка на минали или бъдещи удоволст-
вия, а също така и намалено поведение на тър-
сене на удоволствие. Когнитивните нарушения 
играят ключова роля в тези психологични и по-
веденчески компоненти на анхедонията. Така 
анхедонията при шизофрения е сложен конгло-
мерат от когнитивни и емоционални разстрой-
ства. 

Интересно е изследването на анхедонията в 
контекста на симптома като личностова харак-
теристика или болестна проява при шизофрения 
и депресия (Pelizza и Ferrari, 2009). При шизоф-
ренните пациенти (n = 80) авторите установяват, 
че анхедонията се установява категорично само 
в една субгрупа пациенти (45%), при които са 
силно изразени негативните и дезорганизира-
ните измерения. В продължение на техните из-
води се установява, че пациентите с „шизоф-
ренна” анхедония са или с изразен дефицит 
синдром (масивна негативна симптоматика), 
или такива с когнитивна и поведенска дезорга-
низация (хебефренна форма на заболяването). 
При депресия анхедония се установява също 
само в една субгрупа депресивноболни (36.9%), 
където има силна психопатологична връзка 
между негативните и депресивните симптоми. 
При тях има изразено повишени стойности как-
то на депресивната скала HDRS, така и на ши-
зофренната негативна скала SANS (т.е. “мелан-
холна”, “ендогеноморфна” или “витална” деп-
ресия). Социалната анхедония е типична за раз-
стройства от шизофренния спектър. Тя по съ-
щество е слаб интерес към социалните контакти 
и отсъствие на удоволствие в социални ситуа-
ции, водещо до социално отдръпване. Изразява 
се в безразличие към другите. По-подробно 
признаците на социална анхедония включват: 

 Намалена способност да се изпита наслада 
от междуличностови контакти 

 Социално отдръпване/изолация 
 Намалена потребност от социален контакт 
 Отсъствие на близки приятели и връзки с 

други хора, както и интимни връзки, или лошо 
качество на връзките 

 Влошена социална адаптация 
 Намален позитивен афект 
 Изгладен афект 
 Депресивно настроение 
 Свързана със състоянието тревожност.  
Видно е, че социалната анхедония се родее 

в значителна степен с негативните шизофренни 
симптоми, но и с афективните постпсихотични 
състояния. 

Твърде различна е соматичната депресивна 
анхедония, към която се причисляват безапети-
тието, липсата на удоволствие от телесна бли-
зост, както и намалената сексуална активност и 
удоволствие, но не и сексуална удовлетворе-
ност. 

Съпоставянето на анхедонията и апатията да-
ва основание за допълнителни анализи на психо-
патологичните феномени. И двата симптома са 
установени при хронични психози и нерядко те се 
разглеждат поотделно (Husain и Roiser, 2018). Все 
повече се налага идеята, че апатията и анхедония-
та са континуум от прояви, които, поне частично, 
имат обща патогенеза (фиг. 3). 

В последователността на поведенческите 
действия се установява значителния когнитивен 
елемент на оценка, който стои в основата на 
избора на възможност. Накрая, обратната връз-
ка, основана на резултата от действията, е клю-
чова за подкрепата или отхвърлянето на изгра-
дения модел (фиг. 3). 

Въпреки че както апатията, така и анхедони-
ята са силно дисфункционални и повлияват зна-
чително качеството на живот, все още има мал-
ко относително успешни опити да бъдат само-
стоятелно повлияни от фармакологично лече-
ние. В този смисъл това е поле за задълбочени 
бъдещи изследвания. Главните затруднения са 
интеракциите на множество невротрансмитер-
ни системи, въвлечени в патогенезата на тези 
нарушения. Освен това изследванията могат да 
подскажат и приложимостта на психологични 
интервенции. Това все повече налага изследва-
не на механизмите, подлежащи на видимата 
феноменология на апатията и анхедонията. 
Крайната цел все пак остава изграждане на мо-
дели на персонализиран медицински подход. 
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Фиг. 3. Апатия и анхедония (по Husain и Roiser, 2018) 

 
 
АНТИХЕДОНИЯ 

…но колкото и да пиех, открих,  
че от алкохол в минимални количества,  

дори глътка вино, ми се гади, отчаяна  
или неприятна замаяност, чувство, че потъвам,  
и в крайна сметка – води до отявлена погнуса. … 

У. Стайрън (Styron, 1992) 

 
Както стана ясно в предишния раздел, анхе-

донията е отслабване или „атрофия” на нор-
малната психична функция хедония. В този сми-
съл тя се различава от всички останали форми 
на разстройства на функцията. Антихедонията, 
напротив, не е отслабване, а силно преживява-
не на огледално обратното на нормалната фун-
кция и преживяване (Styron, 1992). Тя е онова 
дълбоко и дори болезнено отвращение, описа-
но в редица произведения, но и в психиатрични 
текстове, което е диаметрално обратно на ан-
хедонията и вероятно има различни патогене-
тични извори (фиг. 4). Антихедонията е добре 
позната в психиатричната практика от т.нар. 
аверзивна терапия, при която прилагането на 
дисулфирам, последвано от минимални коли-
чества алкохол води до рязко отвращение, пов-
дигане и дори повръщане. Всъщност Стайрън 
заявява ясно в своето произведение „все едно 
организмът ми беше създал собствен Антабус”. 
Този психичен симптом е слабо изследван и 
заслужава по-задълбочено разглеждане в бъ-
дещи проучвания. Той е добре описан от руски 
психиатър като „отвращение от живота”, „умора 
от живота“, „загуба на жизнерадостното наст-
роение, обратното на живото чувство на живо-
та“ (Сикорский, 1910).  

Научен интерес представлява също отвра-
щението към храната, което се среща при хра-
нителни разстройства, както и удоволственото 

преживяване при хранене с неядивни храни 
(напр. тебешир, хоросан и др.), което опреде-
лено има отношение към патологията на удо-
волственото преживяване. 

 

АНТИХЕДОНИЯ

Хранителни 
разстройства

Тежка депресия,
Меланхолия

Не проста загуба на способност да се изпитва удоволствие. Пораждане на 
преживяване на антиудоволствие от стимули, които обичайно са пораждали 
удоволствие, т.е. наличие на емоция и преживяване с обратен знак!

“Това, което ме радваше по-рано, ми причинява погнуса и 
отвращение…”

 
Фиг. 4. Антихедония 

 
ХИПЕРХЕДОНИЯ 

Психиатрията вероятно е единствената 
медицинска специалност, която лекува бо-
лести, причиняващи удоволствие. 

Американската психологична асоциация дава 
следното определение на хиперхедония: „пато-
логично повишение на чувството на удоволст-
вие, което произтича от действие или събитие” 
(фиг. 5). Друга дефиниция определя хиперхедо-
нията/хиперхедонизма като „чувство на абнор-
мно силно преживяване на удоволствие във вся-
ко действие или от всяко събитие”. Според авто-
ритетния източник Taber's Cyclopedic Medical 
Dictionary хиперхедонията е 1. Абнормно удо-
волствие от всички стимули; 2. Абнормна сексу-
ална възбуда, а според Stedman's Medical Dictio-
nary е 3. Чувство на абнормно изразено удоволс-
твие от всяко действие или всичко, което се случ-
ва (пр.а.). Екстазното преживяване в страх-щас-
тие психозата по Leonhard (1983) включва пре-
живяването на неизмеримо удоволствие от 
всичко. Манийните състояния, еуфорията при 

Апатия Анхедония 

СИНДРОМ 

Поведенчески компоненти 

Обучение от резултатите 

Генериране  
на възможности 

Решение цена/полза 
Антиципаторна  

фаза/подготовка за действие 

Иницииране на действие и 
поддържане на усилието 

Взаимодействие  
с поведенската цел 

Самогенериране  
или провокирано  
от средата 

Оценка на  
възможностите –  
награда, усилие и време, 

усилие и риск. ИЗБОР! 

Мотивационна  
възбуда 

Апетитивен/ подход 
към вдъхновение  
за действие 

Консуматорна фаза  
на поведение, влияние  
на хедонията 
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прием на ПАВ („кайф”), морията, както и някои 
поведенчески зависимости към хазарт, компю-
търни игри и екстремни преживявания също мо-
гат да доведат до кратковременна или по-
продължителна хиперхедония. „Това е преживя-
ване по-силно от всеки оргазъм” сподели за при-
ема на чист морфин моя пациентка, зависима 
още от средата на 80-те години на ХХ век.  

 

ХИПЕРХЕДОНИЯ

Страх-щастие психоза

Мания

Еуфория – ПАВ, канабиноиди, 
кокаин, амфетамини …

Мория

Патологично влечение към хазарт
Интернет
Компютърни игри

 
Фиг. 5. Хиперхедония 

 

ДИСХЕДОНИЯ 

Състоянията, при които преживяването на 
удоволствие е силно свързано с перверзен или 
подчертано абнормен стимул, са качествени 
разстройства в тази сфера. Макар и дискусио-
нен терминът дисхедония може да даде конк-
ретно и ясно определение в тези случаи (фиг. 6). 

 

ДИСХЕДОНИЯ

Садомазохизъм

Некрофилия

Зоофилия

Педофилия
 

Фиг. 6. Дисхедония 

 
Посочените садомазохизъм, некрофилия, 

зоофилия и педофилия не изчерпват състояния-
та на дисхедония или перверзното чувство на 
удоволствено преживяване. Към тях може да се 
добавят и тези на серийните убийци, анализи-
рани в дълбочина от Бухановский (1998).  

ДИСКУСИЯ 

В изследването на проблема възникват ня-
колко аспекта, които вероятно имат значение за 
по-дълбокото му опознаване. Първият е терми-
нологичен. В различните публикации се използ-
ват термини с припокриващо се значение и ню-
анси в смисъла. Редица проучвания върху па-

раметрите благополучие, хедонизъм, удовлет-
вореност, хедония, удоволствие, неудовлет-
вореност, анхедония, апатия, щастие, ра-
дост, безразличие, успех, интереси, личност, 
криза в различните публикации засягат годност-
та на обществото, определени групи или инди-
види да преживяват удоволствие. В този смисъл 
преживяването на удоволствие, респ. удовлет-
вореност може да има далеч по-широки изме-
рения от индивидуалната хедония/анхедония. 
Така спрямо европейските нации при българите 
се установява, че удовлетвореността от живота 
е най-ниска. Това се разпростира върху здраве-
опазването, образованието, стандарта на живот, 
функционирането на демокрацията и държав-
ните институции (Паунов, 2008, Гарванова, 
2011). Според данните на European Foundation 
for the Improvement of Living and Working 
Conditions от 2014 г. сред 27-те страни членки, 
страната ни е на последно място по щастие и 
удовлетвореност от живота (УЖ), въпреки че в 
периода 2007-2011 г. се регистрира възходящ 
тренд. По индекс на щастие за 2012-2014 г. Бъл-
гария се нарежда на 134-то място от общо 158 
държави, който обаче е по-висок в сравнение с 
2005-2007 г. (World Happiness Report 2015). До-
като щастието се определя по-скоро от личнос-
тни ресурси (напр. емоции, усещания и др.), 
удовлетвореността от живота и психичното бла-
гополучие – от привнасянето на външни ресурси 
(напр. пари, социален престиж и др.) (Бакрачева 
и сътр., 2010).  

Този пласт на изследване на обществените и 
националните нагласи към удоволствие/неудо-
волствие, макар и да не засяга пряко полето на 
психиатрията, си струва да бъде съобразяван в 
оценката на болестните явления. Критериите за 
оценка на елементите на благополучието в со-
циален план се припокриват в значителна сте-
пен с критериите за оценка на удоволствието в 
индивидуален план. Двата ключови елемента и 
в двата случая са когнитивен (удовлетвореност 
от живота) и афективен (чувство на щастие, по-
зитивни/негативни афекти) (Diener, 2000).  

Следващата област, която е по-близко до 
клиничната психиатрия, e патоперсонологията 
(Часовникаров и Марков, 1979). Тя засяга качес-
твата на личността и темперамента в норма, 
граница и патология. Личностовите разстройст-
ва и акцентуираните личности се различават и 
по отношение на преживяването на удоволст-
вие. Дълбокото преживяване на празнота и ан-
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хедония се наблюдава при антисоциалните и 
гранични личности, но е присъщо в значителна 
степен и на отбягващите, дистимните и ананкас-
тните личности. Според Попов (2012) „същест-
вува и друг вариант на емоционална безчувст-
веност, който се изразява в загубата на подхо-
дящо социално поведение, като например не-
додяланост и грубост, но обикновено без агре-
сивност… този вариант характеризира някои 
разстройства на личността”, което фокусира 
вниманието изключително върху личностови 
разстройства, извън граничното и антисоциал-
ното.  

Обратно, хипертимният темперамент е 
свързан с тенденция към хиперхедония (Rihmer 
и сътр., 2010). При акцентуираните личности в 
лаически план се откроява фигурата на „темеру-
тите”, при които преживяването на удоволствие 
и удовлетвореност е рядко.  

Патологичните аспекти в отклоненията на 
хедонията са известни още от края на XIX в. и се 
доразработват в ХХ в.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въведените нови понятия „антихедония” и 
„дисхедония” определят в значителна степен 
качествените разстройства на хедонията. Те ве-
роятно ще бъдат подложени на дискусия и ко-
ментари, което е една от целите на нашата пуб-
ликация. 
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Резюме. Представяме клиничен анализ на три случая с обширен обзор върху проблемите на по-
ловата идентичност при шизофрения. Разглеждат се варианти на полова идентичност в широките 
граници на нормата, преди възникване на психозата, както и налудното трансформиране на поло-
вата идентичност при шизофрения. 
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Abstract. Three cases and a profound survey on the problems of gender identity in schizophrenia are 
presented. The possibilities of gender identity variabilities in a broad spectrum of normal states, before 
the occurrence of psychosis, as well as delusional transformation of gender identity in schizophrenia are 
discussed.  

Key words: gender identity, transsexualism, gender dysphoria, schizophrenia, ego-boundaries 

РАЗСТРОЙСТВА НА АЗ-А ПРИ ШИЗОФРЕНИЯ 

Определението на Аз-а се дължи на двама 
германски психиатри. Jaspers приема, че Аз-ът 
(лат. Ego) се дефинира от следните характерис-
тики: 

1. Аз-съзнание в противовес на външния 
свят и другите хора 

2. Чувство на активност 
3. Чувство на идентичност във времето 
4. Чувство на единство, да съм една и съща 

личност. 
Чувството на активност (контрол върху по-

ведението) е водеща характеристика, тъй като 

чрез нея възприятията, усещанията, мислите, 
чувствата и действията се персонализират. По 
тази причина преживяването, че психичните 
дейности са чужди или автоматични, Ясперс 
определя като деперсонализация. По-късно той 
разделя тази функция на две части: 

1. Съзнанието, че съществувам там (Existenz-, 
Daseinsbewusstsein), чието разстройство той де-
финира като себеотчуждение. 

2. Съзнанието за контрол върху поведението 

(Vollzugsbewusstsein), чието разстройство е рав-

ностойно на преживяване, че моите мисли са 

чужди, контролирани или отнети отвън. 

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ // CLINICAL CASES 
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По-късно Курт Шнайдер опростява опреде-
ленията на Ясперс и извежда на преден план 
преживяването за активност (контрол върху 
собствените действия), дефинирано като „нещо 
мое” (англ. mineness, нем. Meinhaftigkeit). Той 
ги определя като ключови в развитието на ши-
зофренията (Schneider, 1959). Така загубата на 
преживяването на определени функции като 
„нещо мое” и заместването им с „нещо чуждо” 
са в основата на т.нар. първорангови симптоми 
(влагането и отнемането на мисли, външен кон-
трол върху движенията, външен контрол върху 
перцепцията, определяни още като синдром на 
Кандинский-Clerambault, 1890, 1927). 

Особено внимание в последните десетиле-
тия се обръща на себепреживяването, или ми-
нималното Себе (англ. Self, нем. Selbst, рус. са-
мость), въведено във феноменологичната пси-
хопатология (Parnas & Sass, 2001). То се опреде-
ля също като еквивалент на „нещо мое” или ба-
зисната индивидуална идентичност (англ. 
ipseity) и се разглежда подробно от Попов 
(2019). Този пласт на идентичността не изисква 
„мобилизация или волеви усилия”, а е „даде-
ност – автоматичен, пасивен и непосредствен 
(директен) начин за изразяване на съзнанието” 
(Попов, 2019). Това понятие включва два ком-
понента – самосвързаност и самосъвпадение на 
субекта на себепознанието. При шизофрения и 
двата са отслабени. На този фон се проявява 
феноменът „хиперрефлексивност”, а именно 
процеси и явления, които в норма остават в не-
съзнаваното, достигат и дори доминират съзна-
нието. Така вътрешният диалог, нормален за 
всеки човек, придобива яркост и значимост, гу-
би се и преживяването за принадлежност и той 
се приема като нещо чуждо. Това е в основата 
на слуховите коментиращи халюцинации, ехото 
на мисълта и озвучените мисли. В самата дефи-
ниция на базисната персонална идентичност се 
приема, че тя е несъзнавана, което в известна 
степен навлиза в полето на психоанализата.  

Трите базови характеристики на границите 
на Аз-а според Fuchs включват: 1. Чувството за 
„нещо мое” или минималното Себе (ipseity); 2. 
Владеене (контрол върху психичните функции 
или „нещо мое”); 3. Собственост. Чувството за 
„нещо мое” и за собственост се различават, тъй 
като това, което съм Аз, не е равностойно на 
това, което е моя собственост (напр. дом, авто-
мобил и др.). В този смисъл 1. и 2. са много по-
близки, отколкото чувството за собственост на 
определени психични съдържания. Чувството за 

„нещо мое” е разстроено в базисните разст-
ройства на Себе, владеенето е нарушено при 
психотичните разстройства на Аз-а, а чувството 
на собственост е запазено в повечето случаи, 
освен при някои нихилистични налудности, при 
които пациентът отрича изцяло същeствуването 
на дадени системи в психичния живот (Fuchs, 
2013).  

ПОЛОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ГРАНИЦИ НА АЗ-А 

Значителна роля в определянето на грани-
ците на Аз-а заема половата идентичност. 
LaTorre определя проблемите в половата иден-
тичност и/или роля като водещи стресори в 
патогенезата на шизофренията (LaTorre, 1984). 
Тази теза не намира потвърждение в послед-
ващи изследвания. От друга страна, половата 
хомо- и бисексуална ориентация е трайна във 
времето (Rosario и сътр., 2006). Изграждането 
на границите на Аз-а в детска възраст се при-
покрива с първите сексуални пориви, описани 
още от класиците на психоанализата. Така гра-
ниците на Аз-а се надграждат от границите на 
половата идентичност. Тя е неизменна част от 
цялостната Аз-концепция и е стабилна във 
времето. В някои случаи обаче този конструкт 
може да се разпадне или деформира под вли-
янието на тежки болестни процеси, които пре-
формулират целия психичен живот на индиви-
да. Дълбоката промяна на личността при ши-
зофрения винаги засяга границите на Аз-а, но 
само в някои случаи засяга половата идентич-
ност. Не е ясно доколко лечението може да 
доведе до обратимост, както и в каква степен, 
на тези процеси. 

СЕКСУАЛНОСТ 

Човешката сексуалност в норма може да се 
раздели на четири взаимносвързани сфери, ко-
ито оказват влияние върху личността на човек, 
растежа и развитието му, както и върху функци-
онирането му в обществото. Тези сфери са био-
логичен пол, психичен пол и свързаната с него 
полова роля, сексуална ориентация и сексуал-
но поведение (Sadock и сътр., 2015). 

Биологичният пол е генетично детермини-
ран и се определя от хромозомния набор. При 
отсъствие на хромозомни болести се разграни-
чават мъжки (46XY) и женски (46ХХ) генетичен 
пол. Той от своя страна определя развитието на 
първични и вторични мъжки или женски анато-
мични полови белези. 
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Психичен пол (полов идентитет или само-
съзнание, gender identity) се дефинира като чув-
ството за мъжественост или женственост и пси-
хологичните аспекти на поведението, свързани 
с тези категории (Gershman, 1968). Вътрешното 
усещане за собствената мъжественост или жен-
ственост се формира около 2-3-годишна въз-
раст. То се формира под влияне на генетичните 
фактори и изявения анатомичен пол във взаи-
мовръзка с влиянието на средата, като напри-
мер поведението на родителите и други хора от 
обкръжението, получаваните възнаграждения и 
наказания и др. Поради многофакторността на 
формиране, невинаги половата идентичност 
съвпада с генетичния пол.  

 
НЕВРОБИОЛОГИЯ НА ПСИХИЧНИЯ ПОЛ 

Редица изследвания проучват невробиоло-
гичните различия между мъжкия и женския мозък 
(Cahill, 2006; Roselli, 2018). Разбира се, има и силен 
контрапункт на тези схващания, който ги приема 
за основани на погрешни обществени нагласи (Fi-
ne, 2011). Интегрирането на тези две противоре-
чащи си тези се изразява в разбирането, че поло-
вият идентитет се формира изключително от био-
логични и социални фактори (Stuart, 2014). 

 
МЪЖЕСТВЕНОСТ, ЖЕНСТВЕНОСТ И АНДРОГИНИЯ 

През 1936 г. Люис Терман и Катрин Кокс 
Майлс създават тест за оценка на мъжествеността 
и женствеността (Stets, 2000). На базата на този 
тест се създава скала за мъжественост и женстве-
ност, която става модел за всички следващи по-
добни скали в продължение на три десетилетия 
(Morawski, 1985). Основните положения на тези 
скали са, че мъжествеността и женствеността са: 
1) дълбоко вкоренени, устойчиви характеристики 
на хората, 2) невинаги очевидни от поведението, 
3) свързани с психичното здраве (несъответствие-
то между биологичния пол и мъжествеността или 
женствеността се приема като белег на проблем в 
психологичната адаптация), 4) противоположни 
краища на континуум (Morawski, 1987). През 1970-
те се заражда недоволство и критика към тези 
скали, като една от конфликтните точки е двупо-
люсното представяне на мъжествеността и женст-
веността и приемането, че човек може да е само 
едното или само другото, но не и двете едновре-
менно. От тази критика възниква понятието анд-
рогиния, както и скали, които да го оценяват 
(Morawski, 1987). Андрогинията е комбинация, 
или баланс, на мъжественост и женственост, като 
допуска изявата и на двете. По-известни скали за 

оценка, разглеждащи мъжествеността и женстве-
ността като отделни категории, които могат да 
бъдат и комбинирани (андрогиния) са Bem Sex 
Role Inventory (BSRI) (Bem, 1974) и Personal Attrib-
utes Questionnaire (PAQ) (Spence & Helmreich, 
1978). 

Половата роля е свързана с психичния пол 
и донякъде е изводима от нея. Тя се дефинира 
като ролята, която човек приема в обществото, 
изразяваща се с всички поведенчески и словес-
ни прояви, които го разкриват като принадле-
жащ към мъжкия или женския пол (Money & 
Ehrhardt, 1972). Половата роля се изгражда пос-
тепенно чрез личния опит и възпитанието. Въп-
реки че биологичните характеристики са важни, 
основният фактор за формирането на полова 
роля е процесът на учене. Възможни са случаи 
на разминаване между половата роля и психич-
ния пол, включително поради външни причини 
(очакванията на средата) или разстройства на 
половото влечение (напр. фетишистки трансвес-
тизъм, F65.1 по МКБ-10).  

Сексуалната ориентация се определя от 
пола на обектите на сексуален интерес на инди-
вида. Тя може да бъде хетеросексуална (обек-
тите на интерес са от противоположния на су-
бекта пол), хомосексуална (обектите на интерес 
са от същия пол), или бисексуална (обектите на 
интерес могат да бъдат и от двата пола). За до-
пълнителна яснота се използват и понятията 
гинефилност, когато обектите на сексуален ин-
терес са с женски анатомичен пол, и андрофил-
ност, когато те са с мъжки анатомичен пол. Сек-
суалната ориентация е назависима от генетич-
ния пол, половия идентитет и половата роля. 

Интересна в класификацията на сексуалните 
предпочитания, респективно сексуалната ори-
ентация, е скалата на Kinsey (1953) за определя-
нето им. Тя включва 8 разновидности, подреде-
ни в континуум.  

 
Таблица 1. Скала на сексуалната ориентация 

0 Изключително хетеросексуален/на 

1 Предимно хетеросексуален/на, само инцидентно хомо-

сексуален/на 

2 Предимно хетеросексуален/на, но повече от инцидент-

но хомосексуален/на 

3 Еднакво хетеро- и хомосексуален/на 

4 Предимно хомосексуален/на, но повече от инцидентно 

хетеросексуален/на 

5 Предимно хомосексуален/на, само инцидентно хетеро-

сексуален/на 

6 Изключително хомосексуален/на 

Х Никакви социо-сексуални контакти или реакции (асек-

суалност, Stange и сътр., 2011) 



14  К. Седмакова, А. Джисова, Д. Радева и др. Полова идентичност и шизофрения…  

 

 

Kinsey и сътр. (1948) установяват, че 11.6% 
от белите мъже във възрастта от 20 до 35 г. се 
определят в рубрика 3 от скалата. Сред нео-
мъжените жени в тази рубрика са 7%, а сред 
омъжените и разведените те са 4% (Kinsey и 
сътр., 1984).  

Сексуалното поведение се контролира от 
централната нервна система и се регулира от 
ендокринната система. Тези системи обуславят 
психофизиологичните отговори на сексуални 
стимули, като тези отговори се делят на сексу-
ално влечение, сексуална възбуда и оргазъм.  

От изложените компоненти на човешката 
сексуалност ще се спрем по-подробно на поло-
вата идентичност и нейните разстройства. 

В десетата ревизия на Международната кла-
сификация на болестите е обособена рубрика 
Разстройства на половия идентитет (F64), с че-
тири подрубрики: Двуролев трансвестизъм 
(F64.0), Разстройство на половия идентитет в 
детска възраст (F64.1), Друго разстройство на 
половия идентитет (F64.8), Разстройство на по-
ловия идентитет, неуточнено (F64.9). 

В американския Диагностичен и статисти-
чески наръчник за психичните болести (DSM), 5-
а ревизия, разстройствата в половия идентитет 
са класифицирани в раздел “Полова дисфория” 
(Gender dysphoria). Тя от своя страна бива раз-
делена на полова дисфория при деца и полова 
дисфория при юноши и възрастни. Критериите 
на този раздел са: А. Подчертано несъответ-
ствие с преживявания/изявявания пол и опре-
деления пол, с поне 6 месеца продължител-
ност, проявено с поне две от следните: 1. под-
чертано несъответствие между преживява-
ния/изявявания пол и първичните и/или вто-
ричните полови белези; 2. силно желание за 
премахване на първичните и/или вторичните 
полови белези заради подчертано несъответ-
ствие с преживявания/изявявания пол; 3. силно 
желание за притежаване на първичните и/или 
вторичните полови белези на другия пол; 4. 
силно желание на пациента да бъде другия 
пол; 5. силно желание на пациента да бъде 
третиран като другия пол; 6. силно убежде-
ние на пациента, че притежава типичните 
чувства и реакции на другия пол. Б. Състояни-
ето се придружава от клинично значим дис-
комфорт и нарушения в социалното, професи-
оналното или друго функциониране. 

Dhejne и сътр. (2016) намират, че половата 
дисфория е с висока коморбидност при депре-
сивни и тревожни разстройства, докато при би-

полярно афективно разстройство и шизофрения 
не се наблюдава увеличена заболяемост спря-
мо общата популация. 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ П., 36 Г. 

Касае се за жена на 36 години, хоспитализи-
рана на доброволен принцип в ЦПЗ „Проф. Н. 
Шипковенски“ по повод агресивно поведение 
спрямо съседите си – буйствала във входа на 
жилищната сграда, блъскала по вратите на 
апартаментите, крещяла. Пациентката е с дъл-
гогодишна диагноза параноидна шизофрения и 
съпътстващо, устойчиво през годините, желание 
за смяна на пола си от женски на мъжки. През 
2010 г. пациентката се е подложила на опера-
ция за намаляване размера на бюста. 

 
ОТ ФАМИЛНАТА АНАМНЕЗА 

Пациентката има сестра близначка, също 
диагностицирана с параноидна шизофрения, 
която през 2005 г. (на 21 години) е реализирала 
суицид по психотични мотиви. 

 
ДАННИ ЗА ПРЕМОРБИДНОТО РАЗВИТИЕ  
И СОЦИАЛНАТА АНАМНЕЗА 

Пациентката е осиновена, заедно със сестра си, 
на 10-месечна възраст. Двете близначки са отгле-
дани от осиновителката им и нейната майка. Лип-
ват данни за биологичните родители и ранното 
детско развитие. Пациентката е завършила средно 
образование, никога не е работила. Не е омъжва-
на, няма деца. Пенсионирана е по болест през 
2005 г. Живеела със сестра си и осиновителката си 
до тяхната смърт. Понастоящем живее сама. 

 
ОТ АНАМНЕЗАТА НА БОЛЕСТТА 

Дебютът на параноидната психоза е през 
1999 г., когато пациентката е била на 16 годи-
ни. Началните прояви на заболяването са па-
раноидни интерпретации – твърдяла, че хора 
по улицата говорят за нея и ѝ правят обидни 
намеци, свързани със сексуалността ѝ и хомо-
сексуалната ѝ ориентация. Били налице и ау-
тистични тенденции – пациентката престанала 
да общува с близките си и връстниците си, зат-
ворила се вкъщи, отказвала да отиде на учи-
лище, тъй като се притеснявала, че някой ще ѝ 
направи нещо лошо. През 2001 г. пациентката 
за пръв път посетила психиатър и било започ-
нато амбулаторно лечение с Рисперидон, кое-
то по данни на осиновителката ѝ било с про-
менлив ефект. Първата психиатрична хоспита-
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лизация е през 2002 г. в Психиатрична клиника 
към УМБАЛ „Александровска“. Впоследствие 
била хоспитализирана многократно в ралични 
психиатрични болници, включително по за-
дължителен ред, по повод агресивно и суи-
цидно поведение. Има данни и за три медика-
ментозни суицидни опита.  

 
РАЗСТРОЙСТВОТО В ПОЛОВИЯ ИДЕНТИТЕТ 

Пациентката споделя по време на интервю-
та, че усеща себе си като мъж, че желае да пре-
махне женските си полови органи и да придо-
бие мъжки такива, като осъзнава процедурите, 
на които трябва да се подложи, за да го постиг-
не. Споделя, че още от ранна детска възраст 
има спомени, че е усещала себе си като при-
надлежаща към мъжкия пол. Тези нейни твър-
дения са постоянни през годините, като персис-
тират и през периодите между психотичните 
обостряния. През 2010 г. пациентката се е под-
ложила на операция за намаляване на размера 
на бюста си, което тя отдавна е желаела. Опе-
рацията е осъществена след психиатрична екс-
пертиза, на която е преценено, че желанието за 
оперативна интервенция във връзка със смяна 
на пола не е плод на психотична продукция.  

 
ОТ ПСИХИЧНИЯ СТАТУС ПРИ ПОСТЪПВАНЕТО 

В ясно съзнание, всестранно ориентирана. 
Психомоторно напрегната, враждебна, на момен-
ти обижда персонала. Говорно улеснена. На мо-
менти пуерилна в разговора. Некритична към със-
тоянието и поведението си. Мисловен процес – 
леко ускорен по темпо, с паралогични изплъзва-
ния, с параноидни налудности за отношение, 
преследване, увреждане, въздействие (магии), 
заговор, с налудни припознавания. Транссексуал-
на полова идентификация. ВПР – слухови халюци-
нации и псевдохалюцинации, псевдомнезии (го-
ворейки за мъжки полов член, тя казва: „…че 
имам и все едно са ми го махнали. Мисля, че ко-
гато съм била много малко дете, бебе, са ми го 
махнали.”). Емоционално – дискретно нивелиран 
афект, с дисфорични отреагирвания. Волево – хи-
побулична, склонна към импулсивни прояви. 
Споделя суицидни мисли, без намерения. Когни-
ция – болестно ангажирана. 

 
СИНДРОМИ 

Синдромите, които се оформят при П., са: 
1. Параноидно-халюцинаторен синдром, про-

явен с параноидни налудности, слухови халю-
цинации, халюцинации на паметта. 

2. Синдром на Кандинский-Клерамбо, идеа-
торен вариант, с идеи за въздействие и слухови 
псевдохалюцинации. 

3. Емоционално-волево обедняване като на-
чална проява на апатико-абуличен синдром. 

4. Транссексуална полова идентификация. 

 
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

Предвид анамнезните данни и клиничното 
наблюдение се повдигат следните хипотези: 

Хипотеза 1: при пациентката е налице ди-
агноза параноидна шизофрения (F20.0 по МКБ-
10), с придружаващо разстройство на половия 
идентитет, транссексуалност (F64.0 по МКБ-10). 

Хипотеза 2: при пациентката е налице ди-
агноза параноидна шизофрения (F20.0 по МКБ-
10) с транссексуална тематика в налудното съ-
държание. 

В подкрепа на първата хипотеза: 
Основният довод е, че при пациентката П. се 

изпълват критериите на МКБ-10 и DSM-5 за ди-
агноза разстройство на половия идентитет или 
полова дисфория, съответно. Teзи критерии мо-
гат да се синтезират и обобщят в себевъзприя-
тие като индивид от противоположния пол, из-
питвано несъответствие между преживявания и 
притежавания (анатомичен) пол, създаващо се-
риозен дискомфорт, който от своя страна води 
до нарушения в социалното и друго функцио-
ниране. Изпитваното несъответствие е придру-
жено от желание за премахване на първичните 
и/или вторични полови белези на притежава-
ния пол и придобиване (чрез хирургична интер-
венция и/или хормонално лечение) на половите 
белези на противоположния пол (МКБ-10, DSM-
5). Тези симптоми бяха наблюдавани многок-
ратно по време на престоя на пациентката в 
ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски”. В интервюта тя 
споделя: “През 2010 г. си направих пластична 
операция. До кръста съм си мъж, но надолу не 
съм. Искам да съм мъж... Дразни ме, че имам 
женски полов орган, дразня се. Във всеки един 
момент… Аз не искам да имам женски полов 
орган, не искам да имам цикъл, искам да имам 
окосмяване… Не искам да съм жена, не мога 
вече да се понасям, искам да си сложа мъжки 
полов орган, да си спра цикъла, едни гадни съ-
сиреци и този предменструален синдром… Ка-
зах ли Ви, че се влюбих в шефката на Дневния 
център? Аз се бях влюбил в нея. Понякога гово-
ря на мъжки пол за себе си, особено вкъщи.” 
Хомосексуалната ориентация, която е многок-
ратно заявявана и наблюдавана по време на 
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болничния ѝ престой, е в съзвучие с описанието 
в DSM-5 за полова дисфория. Там е упоменато, 
че подрастващите и възрастните жени (анато-
мичен пол) с ранно начало на полова дисфория 
(gender dysphoria) са почти винаги гинефилни 
(сексуално привлечени от жени) (DSM-5). 

В подкрепа на диагнозата транссексуалност 
при П. е и хронологичната последователност на 
възникване на болестните прояви. По нейни 
данни, тя още от много ранна възраст е започ-
нала да въприема себе си като принадлежаща 
към мъжкия пол. Нейните първи спомени за 
такова себевъзприятие са от 3-4-годишна въз-
раст, което съвпада с периода на формиране на 
половия идентитет (Saddock и сътр., 2015). Toва 
се демонстрира по време на разговор с нея, в 
момент, в който психозата е в значителна ре-
дукция. Тогава тя споделя: “Спомням си на 3-4 
години гледам един филм и там дават две же-
ни, които се целуват, аз питах мама защо две 
жени се целуват. Тя с един намусен поглед каза, 
че това са ненормални жени. Аз тогава си казах, 
че харесвам тези жени, че съм като тях… Аз не 
се мисля за момче, аз нямам такъв полов орган, 
но реших, че щом харесвам жени, значи, че 
трябва да съм момче.” Психозата възниква на 
много по-късна възраст, едва през пубертета. 
Важно е да се отбележи, че в началните прояви 
на психозата пациентката се възприема като 
обект на обсъждане поради нейните преживя-
вания, свързани със сексуалността ѝ и сексуал-
ната ѝ ориентация. В интервю по време на прес-
тоя ѝ в ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски”, тя споде-
ля: “Бяхме в девети клас и аз излизам със сестра 
ми, и един непознат мъж ни спира и вика: 
“здравейте, заповядайте в най-долния бар за 
такива като вас”. Аз се изплаших от този човек и 
казах: “аз няма да излизам”. Казах си: “този чо-
век знае какво правя аз, знае ми сексуалния 
живот, сексуалната ориентация, подиграва ми 
се”. Тук се касае за патопластичност – вариа-
билност в специфичното съдържание на налуд-
ността под влияние на събития и обстоятелства 
в живота на пациента (Chisolm & Lyketsos, 2012). 

Друг аргумент, който е в подкрепа на истин-
ска транссексуалност е критичността, която па-
циентката има по отношение на стъпките, през 
които трябва да премине, за да постигне жела-
ната промяна на пола си. Тя запазва тази кри-
тичност дори по време на психотичните епизо-
ди, което беше ясно наблюдавано по време на 
болничния ѝ престой в ЦПЗ “Проф. Н. Шипко-
венски“. Тя в нито един момент не възприема 

по налуден начин себе си като вече притежава-
ща анатомичните белези на мъжкия пол. 

Не на последно място ще отбележим и кон-
систентността на желанието на П. за смяна на 
нейния пол, което остава независимо от състоя-
нието на психоза или ремисия. По време на 
последния болничен престой беше наблюдава-
на тази консистентност на транссексуалните 
прояви, независимо от отчетената дезактуали-
зация на параноидната психоза на фона на ан-
типсихотична терапия. 

Против първата хипотеза: 
Съществуват диагностични трудности, като 

липсата на обективна анамнеза за ранния детс-
ки период, които създават препятствия за пъл-
нотата на клиничната оценка. Това прави още 
по-отговорна точната преценка на актуалното ѝ 
психично състояние и съдържанието на мис-
ловния ѝ процес. 

В подкрепа на втората хипотеза: 
Операцията за намаляване на бюста е 10 го-

дини след началото на психозата, което би мог-
ло да повдигне съмнение за психотично моти-
вирано поведение. Това обаче се отхвърля от 
данните за персистирането на желанието за 
смяна на пола при ремисия на психотичните 
епизоди.  

Друг дискусионен момент е недоброто при-
държане на пациентката към поддържащата 
терапия, което би могло да обуславя непълно-
ценни ремисии, което от своя страна би попре-
чило да се оцени консистентността на желание-
то ѝ за смяна на пола в апсихотично състояние. 

Против втората хипотеза: 
Съществуват обективни данни (психиатрич-

на експертиза) за персистиране на желанието за 
смяна на пола в период на ремисия на парано-
идната шизофрения. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тъй като нямаме обективни данни за пациен-
тката П. като дете, не разглеждаме нозологична-
та единица разстройство на половата идентич-
ност в детска възраст. Също така не разглеждаме 
и двуролев трансвестизъм (F64.0), тъй като при 
пациентите с това заболяване отсъства трайно 
желание за смяна на пола, което ние в случая 
изследваме. Поради тези съображения се спи-
раме на нозологията транссексуалност (F64.0), 
като обсъждаме дали П. принадлежи към нея, 
или не. За пълнота излагаме цялото описание на 
тази подрубрика, дадено в класификацията: “Ли-
цето желае да живее и да бъде възприеманo 
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като принадлежащо към противоположния 
пол, което обикновено се придружава от чувс-
тво на дискомфорт от собствения анатоми-
чен пол, или от преживяването му като несъ-
ответен. Налице е желание за подлагане на 
хирургични операции и хормонално лечение, за 
да направи тялото си колкото е възможно по-
съответно на предпочитания от него пол.” 
Като уточнение е упоменато, че проявите трябва 
да са налице най-малко 2 години, да не са симп-
том на друго психично заболяване и да не са 
свързани с хермафродитизъм, генетична или по-
ловохромозомна абнормност. 

Oсновният диагностичен проблем стои при 
разграничаването на истинско разстройство на 
половата идентичност от налудности за принад-
лежност към противоположния пол. При П. са 
налице данни, че се касае за истинско разст-
ройство на половата идентичност, в МКБ-10 ко-
дирано в рубрика F64, с подрубрика F64.0 – 
транссексуалност (фиг. 1). Приемаме, че това 
разстройство при П. е независимо от диагнозата 
параноидна шизофрения (F20.0 по МКБ-10), ко-
ято също е налице при пациентката. Основните 
доводи в подкрепа на тази теза са изпълнените 
критерии на МКБ-10 и DSM-5. При клиничната 
оценка е необходимо да се вземе предвид хро-
нологията на възникване на проявите, консис-
тентността им през годините и отношението им 
спрямо психотичните прояви, критичността на 
пациента/пациентката към необходимите про-
цедури, които са необходими за смяна на пола, 
както и отговора на антипсихотично лечение 
(Jarosław & Michał, 2018). 

Задачата за разграничаването между двете 
нозологични единици е изключително отговор-
на. При хипердиагностициране на разстройство 
на половата идентичност могат да се създадат 
предпоставки за излишни хирургични интер-
венции или хормонални лечения, които са в 
ущърб на пациента. В обратния случай, при хи-
подиагностициране, се увеличава рискът от ав-
тоагресивни прояви, включително суицид 
(Marshall et al., 2015; DSM-5). Разстройствата на 
половия идентитет и параноидната шизофре-
ния, макар и рядко, могат да съществуват ед-
новременнo. В DSM-5 това изрично е упоменато 
(DSM-5), а в МКБ-10 като изключващ критерий 
за поставяне на диагноза разстройство на поло-
вия идентитет се счита само ако то е симптом на 
друго психично заболяване, без да има текст, 
отнасящ се до коморбидността. Коморбидност 
между двете състояния е установена в редица 
проучвания с честота до 8% (Stephen & Levine, 
1980; Judge и сътр., 2014 Gómez-Gil и сътр., 
2008). В други проучвания също се приема ко-
морбидност, но се установява с по-ниска често-
та – около 1% (Hoshiai и сътр., 2010; Okabe и 
сътр., 2008, Cole и сътр., 1997). Едновременното 
съществуване на двете състояния е илюстрира-
но и в редица клинични случаи (Baltieri & De 
Andrade, 2009; Manderson & Kumar, 2001; Bhar-
gava & Sethi, 2002). На базата на коморбидност-
та, известно припокриване на клиничното пред-
ставяне, както и данни за сходни нарушения в 
развитието на централната нервна система, се 
повдига хипотезата за общи патогенетични ме-
ханизми и за общи рискови фактори (Rajkumar, 
2014).  

 

 
Фигура 1 
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ Н., 20 Г. 

Касае се за мъж на 20 години, който постъп-
ва в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ на доброво-
лен принцип по повод проявена агресия към 
близки и непознати на улицата, чупел предме-
ти, отправял заплахи за убийство и самоубийст-
во, вървял по пътното платно пред колите. 
Чувствал се като момиче в мъжко тяло и искал 
да започне хормонална терапия. Твърдял, че от 
месец приятелите и роднините му го гледали 
подозрително, говорели помежду си за него, 
подигравали му се, бил ''вкаран във филми''. 
Тази ситуация била вече непоносима и затова 
обмислял да се самоубие и да убие тези, които 
му се подиграват.  

 
ДАННИ ОТ ПРЕМОРБИДНОТО РАЗВИТИЕ  
И СОЦИАЛНАТА АНАМНЕЗА 

Роден от нормално протекла бременност на 
майката. Второ дете в семейството, от първия 
брак на майка си има по-голям брат, от втория 
брак на майка си има по-малки брат и сестра 
близнаци. Родителите му се развели, когато е бил 
тригодишен, отгледан от майка си и прабаба си. 
От 9 години живее с майка си, брат си и втория си 
баща в западноевропейска държава. Завършил 
средно професионално образование, специ-
алност електротехника през 2016 г. Не е работил, 
няма трудов стаж. Споделя, че през последните 
три години пушел трева, взимал и амфетамини. 
Определя сексуалната си ориентация като 
бисексуална, от 12-13-годишна възраст имал 
интерес и към мъже.  

 
АНАМНЕЗА НА БОЛЕСТТА 

Началото на психичните промени е през 
2015 г., след психотравмено преживяване с поч-
ти непознат мъж. Н. твърди, че е осъществил 
хомосексуалния контакт доброволно, но го оп-
ределя като травмиращ, тъй като партньорът му 
разгласявал за случилото се пред техни познати. 
След това започнал да получава паник атаки, 
чувствал се тревожен, вземал наркотици за ус-
покоение. Имал хипохондрични идеи за полово 
предавани болести, ходел на прегледи при раз-
лични специалисти. От 2016 г. започнал да се 
изолира, социалните му контакти обеднели. 
През 2017 г. зачестил употребата на множество 
и различни ПАВ – LSD, амфетамини, кокаин, ма-
рихуана. При посещение на концерт на рок гру-
па направило впечатление на майката, че е обул 
розови чорапи със сърчица, което било необи-
чайно за него. През м. юни-юли 2019 г. отишъл 
заедно с приятели за няколко дни на близък 
остров. След това станал странен, особен – спял 

през целия ден, изолирал се вкъщи. Направил 
опит за самоубийство с нож, по повод на който 
бил хоспитализиран за период от 3 дни в бол-
ница в западноевропейската държава, в която 
тогава живеел. Бил консултиран с психиатър, 
който изписал Кветиапин, но пациентът отказал 
да го приема. Завърнал се в България в начало-
то на м. август. Започнал да твърди, че се чувст-
ва момиче в мъжко тяло, искал да смени пола 
си и искал хормонална терапия. Споделил, че 
му се смеят и подиграват, че го снимат във 
филм, че участва в експеримент. Консултиран с 
психиатър, който препоръчал да постъпи в пси-
хиатрична болница.  

 
ПСИХИЧЕН СТАТУС ПРИ ПОСТЪПВАНЕТО 

В ясно съзнание, всестранно ориентиран. 
Психомоторно напрегнат, споделя неохотно 
преживяванията си, поддържа очен контакт, 
отговаря уклончиво на зададените въпроси. 
Некритичен към наличието на психично разст-
ройство и към поведението си. Мисловен про-
цес – леко ускорен по темпо, без структурни на-
рушения, в съдържанието – параноидни налуд-
ности за грубо обидно отношение, разкритост, 
инсценировка, въздействие. Транссексуална 
полова идентификация. Отрича суицидни мисли 
и намерения. Емоционално – лабилен, с гневни 
отреагирания. Волево – с психотично мотивира-
но поведение, импулсивен и негативистичен. 
Когниция – болестно затормозена.  

 
СИНДРОМИ 

1. Параноиден синдром, характеризиращ се 
с налудности за отношение, разкритост и 
инсценировка. 

2. Транссексуална полова идентификация. 
3. В края на стационарното лечение на пре-

ден план се наблюдаваше изразена негативна 
симптоматика, характеризираща се със социал-
на изолация, хипобулия, анхедония.  

По време на болничния престой в серия от 
интервюта Н. споделя, че иска да започне хор-
монална терапия, тъй като не се чувства на място 
в тялото си. Казва, че от хормоните ще му порас-
нат гърди и иска да бъде в хомосексуална връзка 
с момиче, обект на романтичните му желания. 
Липсва желание да премахне половия си орган. 
Определя се като би- или пансексуален. 

Под въздействие на антипсихотичното лече-
ние, в по-късните етапи от болничния престой, Н. 
започва да изгражда критичност относно транс-
сексуалния идентитет: „Искам да разбера дали 
това е истина, което си мисля, или съм изпаднал 
в някаква психоза... Това за смяната на пола… 
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Възможно е, използвал съм наркотици и заради 
фетишизъм... Обличал съм се с женски дрехи, 
роклята на майка ми... Чувствах се нормално, 
спокоен... Не съм излизал така...” На въпроса 
какви дрехи би избрал да облече при изписване-
то, Н. отговаря, че зависи как изглеждат. 

След продължаване на лечението, три сед-
мици по-късно, той отново се определя като 
бисексуален, но повече клони към момичетата. 
Изпитва романтични чувства към момиче, което 
би поканил на среща „като мъж“, а при изпис-
ването би избрал мъжките дрехи.  

 
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

В диференциалнодиагностичен план бяха 
обсъдени две хипотези: 

Хипотеза 1: Диагноза F20.09 Параноидна ши-
зофрения, период на наблюдение, по-малък от 
една година. С налудна транссексуална полова 
идентификация, част от симптомния комплекс.  

Хипотеза 2: Диагноза F20.09 Параноидна 
шизофрения, период на наблюдение по-малък 
от една година. Придружаващо заболяване: 
F64.0 Транссексуалност. 

В подкрепа на първата хипотеза: 
Аргумент в подкрепа на първата хипотеза е 

последователността на събитията във времето – 
при Н. появата на транссексуален идентитет въз-
никва след първите психични промени (през 
2015 г.). По данни на пациента идеята, че иска да 
смени пола си, се появила през 2017 г., като до 
този момент възприемал себе си като мъж. 
Следва да се спомене бисексуалната ориентация 
на пациента и осъщественият хомосексуален 
контакт, който бележи началото на психичните 
промени. По данни на пациента интересът му 
към противоположния пол възникнал в юношес-
ка възраст, но колебливото заявяване на сексу-
алната ориентация и половата роля в хода на 
стационарното лечение („пансексуален“, „искам 
да съм в хомосексуална връзка с момиче, но да 
запазя половия си орган“, „бисексуален, но кло-
ня към момичетата“) би могло да повдигне въп-
роса дали не се касае за продром, предвестник 
на разпада на границите на Аз-а.  

Тъй като прешизофренният мъж, неспосо-
бен да приеме мъжката си роля, навлиза в 
юношеството, притиснат да намери половинка, 
неговата несигурност в половата идентичност и 
половата роля оказват натиск за ускоряване на 
заболяването. Проблемите в половата идентич-
ност и/или роля биват определяни като водещи 
стресори в патогенезата на шизофренията 

(LaTorre, 1984). Невъзможността да се формират 
интимни отношения с противоположния пол, 
съчетана с производството на полови хормони, 
води до засилени автосексуални и хомосексу-
ални отношения – не защото тези мъже са хо-
мосексуални, а защото не са в състояние да 
инициират хетеросексуални връзки (Salzman, 
1974). Общата дезориентация и объркване при 
шизофренно болни се съчетават с нарастваща 
неспособност за справяне с несигурността от 
половата идентичност и половата роля. Това 
води до възникване на симптоми като халюци-
нации, свързани с половите органи, налудности 
за промяна на пола и осакатяване на гениталии-
те (Salzman, 1974). 

Има много описани случаи на пациенти с 
шизофрения, които са имали налудни идеи, 
свързани с половата идентичност (Baltieri, 2009, 
Stusiński & Lew-Starowicz, 2018). В някои от тези 
случаи се съобщава за редукция или пълна де-
зактуализация на налудните идеи след прове-
дено антипсихотично лечение, какъвто е и слу-
чаят на Н. В края на стационарния престой при 
пациента е налице мъжка полова идентифика-
ция и редукция на желанието за смяна на пола. 
При други, шизофренните симптоми отзвучават, 
а характеристиките на разстройство на половия 
идентитет остават, както при П. (Bhargava & 
Sethi, 2002). 

Против първата хипотеза: 
При пациент Н. се покриват част от диагнос-

тичните критерии за транссексуалност по МКБ-
10 и полова дисфория по DSМ-5. Към тях спадат 
дискомфортът, който изпитва от собствения си 
пол с продължителност около две години, както 
и намеренията му да започне хормонална тера-
пия с цел промяна на пола. 

В подкрепа на втората хипотеза: 
Основен въпрос, който беше поставен в 

процеса на диагностично уточняване, беше точ-
ното начало на психичните промени. Ако прие-
мем, че дебютът на параноидната шизофрения 
съвпада с момента на разгръщане на психозата, 
то идеите за транссексуален полов идентитет 
предшестват тези събития. В такъв случай бихме 
могли да говорим за разстройство на половия 
идентитет като придружаващо заболяване.  

Против втората хипотеза: 
Анамнезните данни от пациента и неговата 

майка ни предоставят богата картина за събитията 
преди психотичния епизод, което ни дава основа-
ние да отхвърлим диагнозата транссексуалност и 
да приемем, че транссексуалната полова иденти-
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фикация е симптом на заболяването, който гово-
ри за дълбок разпад на границите на Аз-а. 

Основен довод против втората хипотеза е 
хронологичната последователност на събитията – 
транссексуалната полова идентификация настъп-
ва след началото на параноидната шизофрения.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Възможността да получим обективни анам-
незни данни от роднините на пациента, ни поз-

воли диагностично прецизиране на случая. Хро-
нологичната последователност на събитията ни 
дава основание да приемем, че дебютът на па-
раноидната шизофрения е настъпил преди иде-
ята за смяна на пола (фиг. 2). Редукцията на на-
лудните идеи, свързани с половата идентич-
ност, след проведено антипсихотично лечение 
подкрепя хипотезата, че не се касае за разст-
ройство на половия идентитет, придружаващо 
основното заболяване.  

 

 
Фигура 2  

 
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ Ж., 31 Г. 

Клиничният случай илюстрира картината на 
шизофренна болест, с остро начало и богата 
психотична симптоматика, в контекста на която 
се откриват и налудности за промяна в половия 
идентитет.  

Касае се за мъж на 31 години, хоспитализи-

ран за втори пореден път в ЦПЗ „Проф. Н. Шип-

ковенски“. Пациентът постъпва доброволно, 

придружаван от дядо си. Върнал се в България 

от западноевропейска държава, където преби-

вавал и където имал издадено съдебно реше-

ние за настаняване на принудително психиат-

рично лечение. Там била поставена диагноза 

налудно разстройство (F22.0 по МКБ-10) и 

транссексуалност (F64.0 по МКБ-10). С разреше-

ние на Министерството на здравеопазването на 

пациента било позволено да го проведе в Бъл-

гария.  
 
ОТ ФАМИЛНАТА АНАМНЕЗА 

Болният има братовчед и баба с неуточнено 

психично заболяване. При разговор с дядо му се 

долавят параноидни налудности за увреждане 

и негативно въздействие от страна на дъщеря 

му (майка на болния) върху пациента. 
 
ДАННИ ЗА ПРЕМОРБИДНОТО РАЗВИТИЕ  
И СОЦИАЛНАТА АНАМНЕЗА 

Първо дете от общо две, има по-малък брат. 

Роден е по естествен път от нормално протекла 

бременност с нормално тегло. Има данни за ЧМТ 
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на 2 г.в. (бил изпуснат от майка си). Завършил е 

математическа гимназия с много добър успех 

(5.00). Родителите му се развели, когато бил на 

20 години. Учил един семестър в частен универ-

ситет – туризъм. Прекъснал, след което бил изп-

ратен от родителите си в комуна в южноевро-

пейска страна за 16 месеца (2008-2009 г.). От 

епикризите не става ясно с какви психоактивни 

вещества е злоупотребявал. След като излязъл от 

комуната, работил в същата държава като бар-

ман, сервитьор, аниматор. Впоследствие зами-

нал за западноевропейска столица с момиче, с 

което имал двугодишна връзка. През този пери-

од ежедневно пушил марихуана, отглеждал рас-

тения в дома си, които били конфискувани от 

полицията при смяна на квартирата през 2017 г. 

Следващата му връзка е с жена, която била с 

двадесет години по-възрастна от него. Няма де-

ца. През 2017 г. започнал да приема естрогени 

(Естрофем – 6 mg дн.) р.о., изписани от ендокри-

нолог в държавата, в която живеел. Не работил, 

разчитал на социални помощи. Върнал се в Бъл-

гария в началото на м. май 2019 г.  
 
ОТ АНАМНЕЗАТА НА БОЛЕСТТА 

По данни на майката поведенческите откло-
нения и злоупотребата с психоактивни вещества 
започнали още през юношеските години. Паци-
ентът споделя, че “опитвал всичко”. През 2008 г. 
бил изпратен в комуна в южноевропейска дър-
жава за 16 месеца. Продължил злоупотребата с 
марихуана до 2018 г., когато бил настанен на 
принудително психиатрично лечение в запад-
ноевропейска страна. 

Дебютът на психозата най-вероятно е през м. 
май 2017 г., когато по данни на майка му започ-
нал да твърди, че е “роден като хермафродит” и 
опериран от женските си полови органи в ранна 
детска възраст. Споделял, че си е “спомнил”, че 
до шестгодишна възраст е бил “продаван за из-
насилване” от близките си – майка, баща, дядо, 
твърдял, че бил изнасилван включително и от 
тях. Боядисал косата си в розово, започнал да 
приема женски полови хормони и хранителни 
добавки. През лятото на 2017 г. избягвал контакт 
с близките си, а няколко месеца по-късно започ-
нал да проявява агресия към майка си, като я 
нападал, душал, блъскал, чупел ноктите ѝ с об-
винения относно изнасилванията. Проявявал аг-
ресия и към брат си. Има подадени две жалби от 
майката по време на нейните посещения в за-

падноевропейската държава, където пациентът 
живеел. Той твърдял, че тя не е биологичната му 
майка, че дядо му е Адолф Хитлер. Искал да ра-
боти за ГДБОП, за да го залови. Писал писма до 
Мосад и други специални служби, за да му по-
могнат да разкрие престъпленията на близките 
си. С цел да разкрие историята от детството си, 
се върнал в България, искал да я разкаже на по-
лицията и да търси разрешаване на случая по 
съдебен ред. Започнал да пише книга, в която 
той е главният герой (в ролята на жена) и разк-
рива световни конспирации. 

През м. януари – м. февруари 2018 г. е 
първата психиатрична хоспитализация на па-
циента в България. Доведен бил в спешния 
кабинет на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ от 
майка си, тъй като я нападнал на улицата, 
опитал се да я души, дърпал я, удрял я, след 
което била със счупени нокти и разкървавени 
пръсти. Наложило се да бъде повикана поли-
ция, за да ги разтърват. Пациентът е бил нас-
танен на задължително стационарно лечение 
за срок от един месец в ЦПЗ с решение на СРС 
съгласно разпоредбите на Закона за здравето. 
Провел лечение с Оланзапин 20 mg дн. и 
Депакин Хроно 1000 mg дн. Изписан бил с ди-
агноза F19.5 (Разстройства вследствие на ком-
бинирана употреба на ПАВ. Психотично разст-
ройство) с частична дезактуализация на пси-
хотичните преживявания.  

От интервю с пациента при първата хос-
питализация: 

“...Майка ми ме изпрати в болница, за да 
може да вземе едни земи, които са на мое 
име... майка ми ме беше дрогирала... така ме 
докара от Австрия до България...” 

“...Като малка ме продаваха на чужди хора, 
за да ме изнасилват... сигурна съм, защото ану-
сът ми е по-широк от нормалното, останал е та-
ка след изнасилванията...”  

“...Аз съм трансджендър лесбийка, нямам 
влечение към мъже. Искам да бъда жена, да 
изглеждам като жена и бъда с жени. Никога не 
съм имала сексуален контакт с мъже... Искам да 
използвам пениса си, за да правя секс. Не смя-
там да го премахвам оперативно...” 

Симптоми и синдроми, описани при първа-
та хоспитализация: 

1. Налудности за отношение, преследване, 
увреждане, инсценировка, заговор 

2. Налудности за въздействие  

3. Ревностови налудни идеи  

4. Мегаломанни налудности 
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5. Соматични налудности (“анусът ми е по-
широк от нормалното”) 

6. Синдром на Капгра (на отрицателния 
двойник – твърдял, че майка му е подменена)  

7. Парафренен синдром – нелепи налуднос-
ти с невероятно съдържание (“дядо ми е Адолф 
Хитлер”, “родена съм като хермафродит... за-
шили са ми вагината като малка”) 

8. Псевдомнезии (халюцинации на паметта) 
като първични, необясними налудности (Jas-
pers, 1913), от които изхождат налудностите за 
увреждане от страна на близките му и за про-
мяна на пола му. 

През м. май 2018 г. настъпва трета хоспита-
лизация на болния в психиатрично отделение 
към затвор в Западна Европа за срок от 4 месе-
ца. Поводът бил жалба от бившата му приятел-
ка, затова че ѝ пращал заплашителни телефон-
ни съобщения. Имал издадена ограничителна 
заповед да не контактува с нея.  

За периода м. октомври 2018 г. – м. май 
2019 г. пациентът продължил принудителното 
лечение в защитено жилище в западноевро-
пейска столица след обжалване от негова 
страна на съдебното решение. Провеждал те-
рапия с Арипипразол депо (Мейнтена) 400 mg 
i.m. на 28 дни и Арипипразол 15 mg p.о. През 
този период спазвал режим, към който бил за-
дължен да се придържа. Тестовете за психоак-
тивни вещества били отрицателни. По данни от 
предоставената документация от западноев-
ропейската държава на фона на редовен при-
ем на антипсихотична терапия психотичните 
симптоми персистирали. Поради нарушение на 
ограничителната заповед съдът определил той 
отново да бъде върнат в психиатричното отде-
ление към затвора през м. юни 2019 г. Пациен-
тът не спазил съдебното определение. 

През м. май – м. август 2019 г. е четвъртата 
му хоспитализация, отново в ЦПЗ „Проф. Н. 
Шипковенски”. При тази хоспитализация се 
наблюдава редуцирана психотична продукция 
на фона на продължителното антипсихотично 
лечение, проведено в чужбина. Персистират 
ревностовите налудности и налудностите за ув-
реждане от страна на майка му. Персистират 
убежденията му, че е жена, и желанието да 
продължи хормоналната терапия за промяна на 
вторичните си полови белези. 

 
ПСИХИЧЕН СТАТУС ПРИ ПОСТЪПВАНЕТО 

В ясно съзнание, всестранно ориентиран. С 
феминизиран външен вид – с редуцирано лице-

во окосмяване, гинекомастия, дамска прическа, 
облечен в тесни дрехи. Говори за себе си мани-
ерно в женски род. Психомоторно спокоен, осъ-
ществява и поддържа добър очен и вербален 
контакт. Формално критичен към част от свои 
минали психотични преживявания. Липсва съз-
нание за психична болест. Мисловен процес – 
нормален по темпо, граматически правилно 
структуриран, в съдържанието персистират па-
раноидни налудности за отношение и увреждане 
от страна на майката (“тя ме праща в болница, за 
да ми вземе земите във Врачанско... тя майка ми 
беше наговорила всички глупости предния път”). 
Споделя аморфни транссексуални изживявания. 
Отрича ВПР. Снижен емоционален резонанс. Во-
лево – хипобуличен. Когниция – без груби инте-
лектуално-мнестични нарушения. 

 
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 

Пациентът бе разгледан на колегиум, на 
който бяха обсъдени следните диагностични 
хипотези: 

Хипотеза 1: Параноидна шизофрения (F20.0) 
с политематични налудни идеи, сред които и та-
кива за транссексуална идентичност. 

Хипотеза 2: Параноидна шизофрения (F20.0) 
и коморбидна транссексуалност (F64.0). 

Хипотеза 3: Налудно разстройство (F22.0) и 
коморбидна транссексуалност (F64.0)  

Хипотеза 4: Психотично разстройство вслед-
ствие на употреба на канабиноиди (F12.5) и ко-
морбидна транссексуалност (F64.0). 

В подкрепа на първата хипотеза: 
При първата хоспитализация са налице на-

лудности за въздействие, касаещи промяна на 
тялото на пациента под влияние на външна воля 
(“зашили са вагината ми при раждането”). По-
добни преживявания на пасивизация или вън-
шно въздействие, нарушаващо границите на Аз-
а, се определят като първорангови симптоми от 
Курт Шнайдер (Schneider, 1959). При пациента 
Ж. тези налудни идеи са подкрепени от сома-
тични налудности за разширение на ануса, кое-
то той вярва, че е резултат от многократни изна-
силвания в детството му. Описаната налудна 
симптоматика има крайно нелеп характер и сти-
га до степен на парафренизация. Най-вероятно 
налудностите за преследване, увреждане и 
промяна на пола произтичат от една първична 
налудност (по Ясперс, 1913), която е представе-
на като връщане на психотичен опит в миналото 
(халюцинация на паметта или псевдомнезия) – 
пациентът твърдял, че си е спомнил как е бил 
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продаван за изнасилване от близките си, вклю-
чително, че е бил изнасилван от тях. Според Яс-
перс първичните налудности са напълно нераз-
бираеми и необясними, а именно такива (не-
разбираеми по своята същност) са “истински” 
шизофренно болните, страдащи от дълбоки на-
рушения на Аз-а. Oйген Блойлер описва лич-
ността на тези пациенти като “изключително 
странна“, „непонятна“, „неспособна на съпри-
частност” (Bleuler, 1911). 

В хода на заболяването при Ж. се отчита и 
начална личностова промяна с нарушение на 
социалната и трудовата адаптация – влошени са 
отношенията с близките, бил е безработен през 
последните две години, като разчитал на соци-
ални помощи. 

Друг аргумент в полза на първата хипотеза е 
фактът, че са описани “вярвания в промяна на 
пола” при болни от шизофрения (Rajkumar, 
2014). Тези вярвания исторически са били наре-
чени metamorphosa paranoica sexualis от Ричард 
фон Крат-Ебинг (von Krafft-Ebing, 1894).  

Против първата хипотеза: 
Наблюдава се известна консистентност и ус-

тойчивост във времето на идеите за транссексу-
алната идентичност. Това създава повод за дис-
кусия относно техния налуден характер. 

В подкрепа на втората хипотеза: 
Налице е поведение, насочено към промяна 

на вторичните полови белези (приемал естроге-
ни), както и желание да бъде третиран като дру-
гия пол (говори за себе си в женски род), които 
не са се повлияли от антипсихотичната терапия.  

Против втората хипотеза: 
Липсва дискомфорт от анатомичния пол, 

както и желание за хирургична промяна на пър-
вичните полови белези: ”аз имам нужда от пе-
ниса си, за да правя секс”. Хронологично нача-
лото на транссексуалните преживявания е след 
дебюта на психозата. Налице са данни за устой-
чиво хетеросексуално поведение преди дебюта 
на психотичното заболяване. В едно от интер-
вютата при запитване каква е била ролята му в 
интимните връзки и като принадлежащ към кой 
пол е бил възприеман от партньорките си, па-
циентът споделя: “те ме харесваха като мъж”.  

В подкрепа на третата хипотеза: 
Съгласно МКБ-10 налудното разстройство е 

“разстройство, което се характеризира с раз-
витието било на единична налудност, било на 
множество взаимосвързани налудности, които 
обикновено са трайни и понякога пожизнени. 
Съдържанието на налудността или налуднос-
тите е много разнообразно. Най-често те са 

персекуторни, хипохондрични или мегаломанни, 
но също така могат да бъдат кверулантни 
или ревностови, да изразяват убеждение за 
наличен дефект на собственото тяло... или че 
е хомосексуален”. В конкретния случай няма 
данни за халюцинаторна продукция, нито за на-
рушения във формата на мисловния процес, кое-
то е условие, за да може да бъде поставена ди-
агноза налудно разстройство. Според някои ав-
тори синдромът на Капгра, който е налице при 
Ж., е относително често срещан при пациенти с 
налудно разстройство (Saddock и сътр., 2015). 

Против третата хипотеза: 
Един от изключващите критерии за налудно 

разстройство са характени шизофренни симп-
томи, като например налудности за въздейст-
вие, които са налице при Ж. Също така за забо-
ляването е характерно начало в средна възраст, 
обичайно след 40 год., и изграждане на система 
от налудности, каквато в конкретния случай 
липсва. 

В подкрепа на четвъртата хипотеза: 
При първия епизод Ж. е употребявал ежед-

невно марихуана, което дава основание да се 
търси връзка между приема на ПАВ и дебюта на 
заболяването. 

Против четвъртата хипотеза: 
Заболяването приема автономен ход. Пси-

хотичната симптоматика персистира дълго след 
преустановяване приема на марихуана. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Бедната анамнеза за развитието на пациен-
та в детско-юношеска възраст, за сексуалните 
му влечения и поведение през юношеството, 
създават известни трудности в диагностичен 
аспект. Проявата на първорангови симптоми по 
Курт Шнайдер (налудности за въздействие вър-
ху тялото му), както и изключително богатата и 
разнородна по характер налудна симптоматика, 
стигаща до степен на парафренизация, безс-
порно насочват към диагноза параноидна ши-
зофрения съгласно МКБ-10 (фиг. 3). Поставен бе 
въпросът страда ли този пациент и от разст-
ройство на половия идентитет като коморбид-
ност. Данните за устойчиво хетеросексуално 
поведение до началото на психозата, липсата на 
дискомфорт от анатомичния пол, непълното 
покриване на критериите за полова дисфория 
(Gender dysphoria, DSM-5), говорят в полза на 
тежко протичаща психоза с фрагментация на 
най-дълбоките слоеве на Аз-а, а именно поява 
на налудна транссексуалност.  
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Фигура 3  

 
ОБСЪЖДАНЕ 

Сексуалната ориентация и сексуалната роля 
при пациенти с шизофрения е тема, която в 
известна степен не се вмества в рамките на 
политическата коректност. От друга страна, тя е 
тясно свързана с основните елементи на гра-
ниците на Аз-а и засягането им от болестния 
процес.  

Една четвърт от болните от шизофрения 
имат налудно убеждение, че принадлежат на 
друг пол или имат анатомични особености и 
гениталии, типични за другия пол (Stusiński и 
Lew-Starowicz, 2018). Болестното желание за 
смяна на пола може да доведе до тежки после-
дици, особено при постигане на ремисия и съз-
нание на пациента, че неговите убеждения са 
били „грешка” (Campo и сътр., 2001, Urban, 
2009). Някои автори определят състояние на 
налудна „псевдотранссексуалност” или „вто-
рична транссексуалност” при част от болните с 
шизофрения (Caldwell и Keshavan, 1991; Brüne, 
1996; Borras и сътр., 2007). Необходимостта от 
изследвания в тази област се акцентира в реди-
ца публикации (Strkalj Ivezić и John, 2009).  

В нашата клинична работа се установяват 
случаи, при които идеите за полова идентифи-
кация се поставят под съмнение още в началото 
на психотичния епизод. При някои пациенти 
това лабилизиране на границите на собствената 
идентичност остава на ниво натраплива или 
свръхценна идея, но в други се разгръща до на-
лудно убеждение. 

В нашето изложение ние предлагаме три 
различни варианта на комбинирането на нес-
тандартна полова идентичност и ориентация и 
шизофрения.  

В първия случай сексуалната ориентация е 
формирана още в ранна детска възраст. В този 
контекст тя е интегративно свързана с границите 
на Аз-а и това се включва в широката гама на 
вариантите на нормата. Последващото разгръ-
щане на психоза не променя съществено това 
вътрешно убеждение и себесъзнание. Все пак 
психозата води до известно модифициране и 
налудно интерпретиране на миналото, но без 
да променя контекста на себесъзнанието.  

Вторият случай показва, че психозата у нез-
ряла личност може значително да промени гра-
ниците на Аз-а и да привнесе нови елементи в 
сексуалната ориентация от хетеросексуална към 
бисексуална. Това може да се интерпретира и в 
разбирането на Stransky за интрапсихичната 
атаксия, дълбоко свързана с разцепването и ав-
тономизирането на психичните процеси с нару-
шенията на границите на Аз-а (Kretzschmar & 
Petit, 1994). По-интересно е влиянието на ан-
типсихотиците, което доведе до връщане на 
предишното състояние в процеса на ремисия у 
пациента и възстановяване на неговото разби-
ране, че е хетеросексуален. 

Третият случай дава основание да се прие-
ме, че в някои свои варианти заболяването па-
раноидна шизофрения, особено при парафре-
низация, води до тежки разстройства на Аз-а. 
Сред тях се появява и налудно убеждение за 
транссексуалност, което води до определени 
последици в целеобразуването и поведението. 
Този случай има и съдебнопсихиатричен аспект, 
тъй като след проява на агресивно поведение и 
заплахи в една западноевропейска страна, в 
която е пребивавал, той е осъден на недобро-
волно лечение за срок „до една година”.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разстройствата на Аз-а при шизофрения се 
проучват още от зараждането на психиатрията. 
Те са разнообразни и строго индивидуални. В 
редица случаи се дефинират като промяна на 
личността, но в тази насока се визират изключи-
телно промените в реактивността, волята и 
емоциите. Границите на Аз-а могат да имат сво-
ите особености и промени още в преморбида, 
преди да настъпи заболяването, като определя-
нето на половата идентичност и ориентация ка-
то интегративна част на Аз-а може да се прости-
ра в широките граници на нормата или да изли-
за извън тях. В други случаи болестта може сил-
но да повлияе тези граници, като в частност за-
сегне и промени вече изградените полова иден-
тичност и ориентация. Тази област се нуждае от 
бъдещи задълбочени проспективни проучва-
ния, които да дадат насоки за честотата на тези 
случаи, а също така да изградят основа за стан-
дартизиране на диагностичното и терапевтич-
ното поведение. 
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ЛЕЧЕНИЕ НА НЕГАТИВНИ СИМПТОМИ – ДОКЪДЕ СТИГАМЕ  

И НАКЪДЕ ОТИВАМЕ? 
Ивайла Каменова, Росица Владимирова 

Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински факултет, Медицински университет – София 

Резюме. Лечението на негативните симптоми като прояви на шизофренията остава предизвика-
телство в съвременната антипсихотична терапия. Вероятна пречка за тяхното повлияване e хете-
рогенността в генезата и проявлението им. Описаният клиничен случай на шизофрения има за цел 
да представи пациент с персистиращи негативни симптоми и проследяване на психопатологията и 
оценка на функционирането чрез използването на скалите PANSS и GAF в рамките на 16 седмици. 
Проведено бе лечение с парциален D2/D3-агонист – карипразин, като наблюдаваните положител-
ни резултати върху негативната симптоматика вероятно се дължат предимно на повлияване на 
вторични негативни симптоми. Насочва се вниманието към все по-нарастващата необходимост от 
провеждане на повече проспективни наблюдения и лечение в реална клинична среда за отчитане 
действието върху първични и вторични негативни симптоми, имайки предвид методологичните 
ограничения при такъв тип наблюдение. 

Ключови думи: негативни симптоми, шизофрения, антипсихотично лечение, карипразин 

TREATMENT OF NEGATIVE SYMPTOMS – WHERE ARE WE  

AND HOW FAR WE CAN GO? 
 Ivayla Kamenova, Rosica Vladimirova 

Department of Psychiatry and Clinical Psychology, Medical Faculty, Medical University – Sofia 

Abstract. The treatment of negative symptoms as manifestations of Schizophrenia remains a challenge 
in the current antipsychotic therapy. Their heterogenic genesis and manifestations are the probable ob-
stacle for their appropriate treatment. The presented clinical case of Schizophrenia has the purpose to 
introduce a patient with persistent negative symptoms and follow-up of psychopathology and assess-
ment of functioning trough the PANSS and GAF scales in a 16-week time frame. Treatment was per-
formed with partial D2/D3 agonist – cariprazine and the positive results in terms of negative symptoms 
are probable due to influence upon secondary negative symptoms. Attention is drawn to the emerging 
need of conducting more prospective examinations and treatment in real clinical practice to be able to 
differentiate the effect on the primary and secondary negative symptoms, taking into account the 
methodological limitation in such observations. 

Key words: negative symptoms, schizophrenia, antipsychotic treatment, cariprazine 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Шизофренията като диагностична категория 

включва в себе си заболявания с много лица 
така, както и нейните клинични характеристики 
са разнородни по своята същност. Хетероген-
ността на негативните симптоми е сериозно 
препятствие за тяхното фармакологично повли-
яване. Наличието на негативни симптоми в на-
чалото на болестта е ключово за непълното въз-
становяване и терапевтичната резистентност 

при пациентите (1). Въпреки приложено ан-
типсихотично лечение при голяма част от паци-
ентите остават да персистират негативни симп-
томи, които са свързани с по-лоша прогноза и 
социално функциониране (2). Първичните нега-
тивни симптоми значително допринасят за не-
пълноценното функциониране на шизофренни 
пациенти (3). 

Смятани за „фундаментални симптоми“ още 

от първите описания на заболяването (4), инте-
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ресът към негативните симптоми нараства през 

последното десетилетие, като се разработват 

нови медикаменти с действие, ориентирано 

предимно към тяхното повлияване. 

Целта на статията е да представи клиничен 

случай с водеща негативна симптоматика в 

клиничната картина и влошено социално фун-

кциониране, като се проследяват психопато-

логията (PANSS), качеството на живот (GAF) в 

рамките на шестнадесет седмици след включ-

ване на терапия с парциален D2/D3-агонист – 

cariprazine. 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 

Жена на 45 год. с поредна психиатрична хос-

питализация. Фамилно обременена – майка с ши-

зофрения, баща с алкохолна злоупотреба. Мина-

ли заболявания – овариални кисти, придружава-

щи – себореен дерматит, бронхиална астма. 

Единствено дете, отгледано с помощта на баба си 

и дядо си поради психичните проблеми на роди-

телите. Завършено висше образование – българс-

ка фиология с 2,5-годишен трудов стаж като учи-

телка в село, прекъснат поради „желание за по-

чивка“. Издържана от близките си, а след брака – 

от съпруга си. С една дъщеря от брака и функцио-

ниране в рамките на дома.  

Вероятно началото на психичните ѝ пробле-

ми е в относително късна възраст (40 г.) с нев-

ротични симптоми – безсъние, хипохондрични 

фиксации, тревожност. Постепенно в клинична-

та картина се появили неприятни мисли, “нах-

луващи в съзнанието“ – представяла се према-

зана под гумите на автомобил, мислела, че има 

обесени хора по дърветата. Системно лечение 

не е провеждано, като в амбулаторни условия 

първоначално е опитана терапия с антидепре-

санти и Флуанксол. 

Ескалация на симптомите след злополука 

със съпруга ѝ и негово дълго отсъствие с офор-

мен психотичен епизод с идеи за отношение, 

трикратни медикаментозни суицидни опити, 

налагат психиатрични хоспитализации. Опитано 

лечение с атипични (Оланзапин, Рисперидон, 

Арипипразол) и конвенционални (Халоперидол) 

антипсихотици. Отчетен добър терапевтичен 

ефект от Халоперидол по отношение на пози-

тивните симптоми, но заменен поради поява на 

лактация. От 2018 г. в амбулаторни условия е 

приеман Арипипразол, както и аугментация с 

антидепресант поради водеща безинициатив-

ност, с краткотраен степенен ефект.  

Въпреки редовната поддържаща терапия 

се очертават невъзможност за справяне с 

ежедневни задължения, самоизолация, пара-

ноидни интерпретации, занемарена лична хи-

гиена, абулия. 

През август 2019 г. постъпва в Клиниката 

за терапевтично прецизиране. От соматичния 

статус при постъпването впечатление правят 

астеничният хабитус, олеозният фациес с ери-

темо-сквамозни плаки, без други патологични 

находки от соматичен и неврологичен статус. 

От психичния статус: беден очен контакт, на-

малена жестомимика, некритична. Изравнен 

емоционален контакт, паралогични по съдър-

жание интерпретации: “не готвя, защото ми се 

сковават ръцете от дезинтеграция на волята“, 

параноидни преживявания, на декларативно 

ниво – мисли за безнадеждност и малоцен-

ностови налудности, стереотипно изразявани.  

Лабораторният минимум бе в норма. От 

психологичното изследване – блокирана когни-

ция по отношение на паметта и екзекутивните 

функции, но съхранени възможности за извли-

чане на съществен признак, способност за ин-

терпретиране на преносен смисъл. Нарушения-

та могат да се интерпретират като временни и в 

резултат от липса на мотивация и актуалното 

психично състояние. 

 По време на престоя лечението бе про-

менено от Арипипразол 15 mg и Хлорпро-

тиксен 60 mg на Карипразин до 4,5 mg и 

Есциталопрам 2,5 mg. В първите дни се наб-

людават интензивно напрежение, изразени 

налудности, че е „слабоумна“, които посте-

пенно се дезактуализираха и водещи в кли-

ничната картина останаха негативни симпто-

ми със самоизолация, намалена експресив-

ност, амотивация, хипобулия. Към края на 

престоя се наблюдава подобрение по отно-

шение на жестомимиката, спазването на 

лична хигиена, контактът стана по-адекватен 

както с персонал, така и с пациенти. С кли-

ничното подобрение се забеляза и намаля-

ване на еритемо-сквамозните плаки по лице-

то. Оставаше да персистира хипобулия, като 

пациентката бе изписана апсихотична.  
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МЕТОДИ И РЕЗУЛТАТИ 

Бе направено прследяване в рамките на 

шестнадесет седмици (първите 4 – в стационар-

на форма, следващите 12 – амбулаторно прос-

ледяване) при провеждана терапия с Карипра-

зин 4,5 mg и Хлорпротиксен 30 mg. Пациентката 

бе редовно мониторирана, като за оценка на 

психопатологията бе използвана скалата Positive 

and Negative Symptom Scale (PANSS). Тя е широ-

ко прилагана в изследвания, свързани с шизоф-

рения, и се смята за „златен стандарт“ при 

оценка на антипсихотична ефективност. Чрез 

нея се оценяват позитивни (7 айтема), негатив-

ни симптоми (7 айтема) и такива от общата пси-

хопатология (16 айтема) с оценки от 1 (липсва-

що) до 7 (екстремно).  

За оценяване функционирането на пациент-

ката бе използвана скалата Global Assessment of 

Functioning (GAF), показваща нарушенията във 

функционирането, които са причинени от симп-

томите на болестта. Оценката се дава по димен-

сионална скала от 0 (най-лошо функциониране) 

до 100 (най-добро). 

Промяната в психопатологията бе оценена 

чрез PANSS в хода на проследяването ѝ (фиг. 1). 

Отчете се видимо подобрение в оценката, осо-

бено по отношение на айтемите в негативната 

скала.  

Проследявайки динамиката на домейните 

от негативната скала на PANSS, се обективи-

зира подобрение във всяка от визитите (1 до 

8), отговарящи съответно на 0 и 16 седмици 

(фиг. 2).  

Подобна е динамиката на домейни от обща-

та психопатологична скала, имащи конкретно 

отношение към негативните симптоми, незави-

симо от това дали са първични, или вторични 

(фиг. 3). 

Оценявайки връзката между тежестта на 

симптомите, оценена по скалата PANSS, и качес-

тво на функциониране, оценено по скалата GAF 

в началото и в хода на лечението, установихме 

зависимост. Подобрението на психопатологич-

ната симптоматика води до подобрение на со-

циалното функциониране (фиг. 4). 
 
 
 

  

 

Легенда:  

v1 – визита 0 сед (d = 1,5 mg карипразин) 

V3 – визита 2 седмица (d = 4,5 mg) 

V5 – визита 4 седмица (d = 4,5 mg) 

V6 – визита 8 седмица (d = 4,5 mg) 

V7 – визита 12 седмица (d = 4,5 mg) 

V8 – визита 16 седмица (d = 4,5 mg) 

Фиг. 1  

Легенда:  

N1 – притъпен афект 

N2 – емоционално отдръпване 

N3 – беден контакт 

N4 – пасивност/апатично социално отдръпване 

N5 – затруднения в абстрактното мислене 

N6 – липса на спонтанност и поток на разговор 

N7 – стереотипно мислене 

Фиг. 2 
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G2 – тревожност; G 14 – беден контрол върху импулсите; 

G5 – маниерност и поза; G15 – свърхангажираност; 

G6 – депресия; G16 – активно социално оттегляне; 

G12 – липса на критичност и прозрения 

Фиг. 3 

Легенда:  

v1 – първа седмица (d = 1,5 mg) 

V8 – шестнадесета седмица (d = 4,5 mg) 

 

Фиг. 4 

 
 

ОБСЪЖДАНЕ 
Относителното стабилизиране на позитивни-

те симптоми и водещите негативни разстройства 
в клиничната еволюция на шизофренната болест 
(5) поставя въпросa за възможностите за ефек-
тивно лечение на заболяването, разглеждани в 
контекста на подобряване живота на пациента 
(6). Свързването на негативните симптоми като 
прогностичен фактор за функциониране (7) оп-
ределя нуждата от разработване на механизми 
за правилното им диагностициране и лечение. 
Проследявайки клиничния случай с водеща пре-
димно негативна симптоматика и степенното ѝ 
повлияване, се потвърждават данните за влия-
нието на негативната симптоматика върху качес-
твото на функциониране на пациентката. 

Затрудненията в правилното им диагности-
циране са свързани с хетерогенността на нега-
тивните симптоми. Те са отделни клинични про-

яви на заболяването, със стабилност във времето 
и представляват отделна индикация за терапев-
тично повлияване (8) (9). Прави се диференциа-
ция между първични/истински негативни (пряк 
резултат от невробиологичните механизми на 
болестта) и вторичните/псевдонегативни, които 
се обуславят от влиянието на позитивни, афек-
тивни симптоми, странични ефекти от провеж-
дано лечение, фактори на средата (10). В предс-
тавения клиничен случай е трудно разграниче-
нието между първични и вторични негативни 
симптоми. Социалното и емоционалното от-
дръпване са в резултат на позитивни симптоми 
(налудности), докато притъпеният афект, бедни-
ят контакт вероятно са в основата на заболяване-
то. Като въпрос остава причината за липсата на 
интереси и мотивация – възможно е да са вслед-
ствие на базов дефицит или резултат от депре-
сивноподобните симптоми. 
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Друго разделение, обусловено от негативни-

те симптоми, е това между дефицитни пациенти 

(такива с първични, трайни негативни симптоми, 

които са налице и между екзацербациите) и не-

дефицитни (с вторични негативни симптоми) 

(11). Преморбидните характеристики (образова-

ние, работа, по-нисък интелект) в шизофрения с 

дефицитни симптоми са по-лоши, особено по 

време на детството и юношеството, наблюдава 

се по-сериозно социално нарушение, по-често 

хронифициране. За разлика от останалите ши-

зофренни пациенти, тези с дефицитни симптоми 

са по-често родени през лятото, имат протрахи-

рано начало, с прогрес към негативни симптоми, 

повече прояви на дезорганизация и по-лош отго-

вор към медикаментозна терапия или психосо-

циална рехабилитация (12, 13). В описания слу-

чай пациентката би следвало да се причисли към 

категорията недефицитни – наличие на вторични 

негативни симптоми и по-благоприятни премор-

бидни характеристики (завършено висше обра-

зование, семейна среда). 
Негативните симптоми могат да се разделят 

на 5 домейна: притъпен афект, алогия, анхедо-
ния, асоциалност и липса на мотивация (8, 14). 
Обобщаването им в две групи e изследванo в 
редица проучвания и е предложено разделени-
ето им според DSM 5 на: експресивен дефицит 
(включващи притъпен афект и алогия) и липса 
на мотивация – апатия (представено от липса на 
мотивация, асоциалност и анхедония) (15, 16). 
Те се различават по невробиологичните си ме-
ханизми и могат да се нуждаят от различни те-
рапевтични подходи (17). Намерена е по-силна 
връзка между домейна липса на мотивация – 
апатия с по-лошо социално функциониране в 
сравнение с намалената експресия (18, 19). В 
клиничната картина на конкретния случай, по 
време на стационарното лечение, впечатление 
правеха симптоми и от двата домейна – експре-
сивен дефицит, както и липса на мотивация – 
апатия. По-бърза промяна настъпи в експресия-
та, като постепенно контактът стана по-адеква-
тен и съответен. При проследяването след из-
писване значително се подобри мотивацията, с 
което се наблюдава и по-добро социално функ-
циониране.  

По отношение на лечението липсва доказан 
ефект на конвенционалните невролептици вър-
ху дефицитните негативни симптоми (20). Дейс-
твието на атипичните антипсихотици е ограни-
чено предимно до подобряване на вторичните 

негативни симптоми (21), невъзможнo е и гене-
рализирането на резултати от метаанализи за 
ефикасността на антипсихотици върху шизоф-
ренни пациенти с предоминантни негативни 
симптоми (22). В сравнение с плацебо е доказан 
ефектът на амисулпирид върху преобладаващи 
негативни симптоми, но тази ефикасност не е 
съотнесена спрямо други антипсихотици (23). 
Новите антипсихотици са с по-добра поноси-
мост, като някои от тях се прилагат като аугмен-
тация при афективни разстройства, използвайки 
действието върху психотични симптоми, а по 
този начин и върху вторични негативни. 

Има и определни методологични органиче-
ния в доказването на директен ефект върху не-
гативните симптоми, а не върху последиците от 
позитивни, афективни или индуцирани ефекти 
от антипсихотичната терапия (24). 

За посрещане на тези ограничения в бъдещи 
изследвания е необходимо включване на паци-
енти с негативни симптоми, които са водещи и 
стабилни за период от време, изключване на па-
циенти с депресия, която не се припокрива с не-
гативни симптоми. От знaчение е и времето за 
проследяване, като за оптимално се смята поне 
6-месечно проследяване, а преди влючване в 
проучването пациентите трябва да са клинично 
стабилизирани за 4-6 месеца (25, 26). Поради 
явното подобрение в симптоматиката, просле-
дяването в описания клиничен случай е в про-
дължение на 16 седмици, като смятаме това 
време за достатъчно за изнасянето на резултати. 

В представения случай като терапия е из-
ползван D2/D3 парциален агонист карипразин, 
който е одобрен за лечение на шизофрения при 
възрастни в Европа и САЩ и остро лечение при 
маниен или смесен епизод в рамките на бипо-
лярно разстройство тип 1. Част от направените 
клинични изследвания сочат, че изборът на те-
рапия с карипразин е уместен при преоблада-
ващи негативни симптоми в клиничната картина 
на шизофренни пациенти поради по-високата 
ефективност в подобряването на доминиращи-
те негативни симптоми в сравнение с риспери-
дон (27, 28). Според проучването на Nemeth и 
сътр., публикувано през 2017 г., положителният 
ефект на карипразин е явен към 14-ата седмица 
от лечението, като достига своята връхна точка 
до 26-ата седмица (27). Към момента е необхо-
димо събиране не само на теоретични данни, 
но и на такива в реална клинична среда и по-
натуралистичен подход. Дискутабилно остава 
бързото подобрение, наблюдавано още на 8-
ата седмица при разгледания клиничен случай. 
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За оценката на негативни симптоми в кон-
текста на клинични изпитвания е уместно из-
ползването на т.нар. пресистиращи негативни 
симптоми. Към тях са отнесени първичните, 
трайни негативни симптоми или дефицитни, 
както и вторични негативни симптоми, които не 
са отговорили на подходящо лечение (29). Дан-
ните от проучване, направено през 2013 г. от 
Galderisi и сътр. при пациенти с начало на за-
боляването до 2 години показват по-продължи-
телен период на нелекувана психоза (DUP), по-
лош психопатологичен резултат и по-лошо ця-
лостно функциониране една година след лече-
ние в сравнение с пациенти без персистиращи 
негативни симптоми (30). 

Съотнесено към представения случай, паци-
ентката отговаря на критериите за персистира-
щи негативни симптоми – продължителност по-
не 6 месеца, неповлияване от проведена тера-
пия и присъствие на негативни симптоми между 
психотичните влошавания. Не е уместно праве-
нето на обобщения за действието на антипсихо-
тика поради краткото време за проследяване и 
описания единичен случай. Не трябва да се 
пренебрегват и фактори с добра прогностична 
стойност като сравнително късното начало, 
добра социална подкрепа, по-високо премор-
бидно развитие и липсата на сериозни изисква-
ния в социалната среда.  

ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

При описания клиничен случай е налице 
значително подобрение по отношение на пси-
хопатологичната скала и скалата за оценка на 
качеството на живот. Допускаме подобрението 
да се дължи на повлияни персистиращи нега-
тивни симптоми, в частност – вероятно вторич-
ни. В клиничната практика от значение е имен-
но това подобрение, но дискутабилни остават 
теоретичните въпроси за действието на новите 
антипсихотици не само върху вторичните, но и 
върху процесните негативни симптоми, които са 
в основата на заболяването. 
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СЪДЕБНА ПСИХИАТРИЯ – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ.  

ПЪРВА ЧАСТ: ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ  
Петър Маринов1, Владимир Велинов, Анка Петрова1, Силвия Раловска1, Мариана Шипковенска 

1ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД 

Резюме. Историята на съдебната психиатрия датира от хилядолетия и търпи бурно развитие в 
последния век. Днес тя има собствен инструментариум и подход и заема важно интердисципли-
нарно място в обществената система. Все повече развити страни утвърждават съдебната психиат-
рия като самостоятелна специалност. У нас тази нова специалност среща определени трудности и 
проблеми, които възпрепятстват нейното оцеляване.  

Ключови думи: съдебна психиатрия, специалност, оцеляване 

FORENSIC PSYCHIATRY – PAST, PRESENT STATE, AND FUTURE  

PART I: HISTORICAL DEVELOPMENT  
Petar Marinov1, Vladimir Velinov, Anka Рetrova1, Silvia Ralovska1, Mariana Schipkowenska 

1MHC “Prof. N. Shipkovenski” Ltd 

Abstract. The history of forensic psychiatry has shifted from millenia and has been booming during the 
last century. Nowadays, it has its own method and approach and makes an important contribution to 
society with its intedisciplinary nature. More and more developed countries have differentiated forensic 
psychiatry as a separate discipline and specialty. In Bulgaria this new specialty meets particular obstacle, 
which prevent its survival. 

Key words: forensic psychiatry, specialty, obstacle 

А личността е материална (телесна) по същина,  

идеална (психична) по форма, биологична по произход и социална по развитие. 

Никола Шипковенски, 1973 

 
ИСТОРИЯ НА СЪДЕБНАТА ПСИХИАТРИЯ  

В ДРЕВНОСТТА, СРЕДНОВЕКОВИЕТО, РЕНЕСАНСА  
И МОДЕРНИТЕ ВРЕМЕНА 

ИСТОРИЯ В ДРЕВНОСТТА 

Историята на съдебната психиатрия има 
дълбоки корени.  

Историческите извори сочат началото ù в 
далечната 3000 г. пр.н.е., когато Имхотеп, глав-
ният архитект на египетския фараон Зосер, е 
бил първият учен, лекар, държавник и свеще-
ник, обединил науките на правото и медицина-
та. Поради това той е признат за първия меди-
цински правен експерт (Smith, 1951 г.).  

Кодексът Хамураби от Вавилон от 19-и в. 
пр.н.е. за първи път признава значението на 
намерението в извършване на престъпление, а 
около 1800 г. пр.н.е. повечето престъпления се 

наказват със смърт. Медицинска експертиза е 
описана също и при дело за убийство през 1850 
г. пр.н.е. Съгласно същия кодекс договорът за 
покупко-продажба на роб може да бъде разт-
рогнат, ако месец след сключването му се ока-
же, че робът боледува от "бенна" (вероятно 
епилепсия).  

Известно е писмо (IV в. пр.н.е.), което някои 
граждани на Абдера (родно място на Демокрит) 
пишат до Хипократ с молба да дойде и да спаси 
Демокрит от лудостта, която го е обзела. „Заб-
равяйки за всичко и най-вече за самия себе си, 
той бодърства нощем като през деня, смее се на 
всяко нещо – голямо или малко и смята, че це-
лият живот е едно нищо“. Хипократ пристига 
бързо, но и бързо си тръгва, защото се оказва, 
че Демокрит всъщност играе ролята на „луд”, за 
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да разбере в детайли какво е усещането, тъй 
като в момента пише книга, посветена на лу-
достта. 

В законодателството на Солон (VI в. пр.н.е.) 
има указания, че не се признават завещанията 
на „лудите“ (Георгадзе и Царгясова, 2003 г.).  

Израелтяните изграждат селища, в които за-
селват лица, извършили убийство в помрачено 
съзнание, за да избегнат мъстта на роднините 
(Prosono, 2003 г.).  

Платон (423 г. пр.н.е.), най-известният уче-
ник на Сократ, разделя душата на разумна и не-
разумна, като първата е присъща на човека. Той 
казва, че „…човек е морално отговорен, ако при 
познаване на обстоятелствата и отсъствие на 
външна принуда може свободно да избере да 
извърши определено действие…” (Platt и 
Diamond, 1966 г.). Тази идея е в основата на по-
късните концепции за дееспособността и вме-
няемостта. 

Римското право още 450 г. пр.н.е. постулира, 
че децата и психичноболните не могат да бъдат 
отговорни за своите действия. Както Аквилови-
ят, така и Корнелиевият римски закон изключ-
ват отговорността на децата и психичноболните 
при извършване на противоправни действия 
(Prosono, 2003 г.). Психичноболните и безумни-
те са смятани за напълно лишени от дееспособ-
ност, а отговорност за неправомерните им 
действия носят техните опекуни и лицата, под 
чийто надзор се намират (Георгадзе и Царгясо-
ва, 2003 г.).  

Легендата за римския генерал Цинцинатус 
(519-430 г. пр.н.е.) разказва, че той не желаел да 
оглави армията и започнал упорито да симули-
ра психична болест, като разоравал пръстта с 
плуга си и хвърлял сол да я засее. Съгражданите 
му се усъмнили в неговата психична болест. До-
вели любимия му внук и го поставили пред плу-
га, а Цинцинатус веднага го отместил, с което 
показал, че симулира. 

В съдебната медицина се появява експерти-
зата на Антесий на трупа на Гай Юлий Цезар (44 
г.пр.н.е.). В заключението се обосновава, че са-
мо едно от 23 намушквания е причина за смърт-
та на императора, тъй като е проникнало дъл-
боко в торакалната клетка и е довело до летал-
ни последици. Другите 22 удара не са причина 
за смъртта. С този случай се прокарва мост 
между медицината и правото.  

Важна стъпка за развитието на съдебнопси-
хиатричната идея е визията на император Марк 
Аврелий (161-180 г.) за „лунатиците” (Spruitt, 
1988 г.). В своята знаменита реч императорът 

казва: „ако вие ясно сте установили, че (подза-
щитният) е в такова състояние на лудост, че той 
постоянно е извън своя разсъдък и по този на-
чин е негоден да разсъждава, и няма съмнение, 
че симулира лудост, когато е убил майка си, не 
трябва да се колебаете при въпроса как трябва 
да бъде наказан… той трябва да бъде под стро-
го наблюдение, а ако е необходимо, дори да 
бъде държан вързан…” (пак там). Кои са главни-
те поуки от тази реч? Първо, това е „…ясно уста-
новили…”. След това идва критичният съдеб-
нопсихиатричен въпрос за „симулацията”. И 
накрая, най-важното е какво да правим с него. 
Марк Аврелий определя двете важни форми за 
своето време – „строго наблюдение”,…а ако е 
необходимо, да бъде държан вързан…”. Освен 
това Марк Аврелий продължава своята мисъл: 
„…лунатикът може да бъде вързан от роднините 
си, но ако избяга и причини зло, роднините мо-
гат да бъдат екзекутирани…”, тъй като това се 
приема за злоупотреба с роднинските отноше-
ния и води до много строга присъда. 

Юстиниановият кодекс през 528 г. продъл-
жава тази традиция. Той изключва децата и 
психичноболните от лицата, които могат да но-
сят отговорност за действията си. 

 

ИСТОРИЯ В СРЕДНОВЕКОВИЕТО 

През 1235 г. Хенри де Брактон написва своя 
труд „De Legibus et Consuetudinibus Angliae” (За 
законите и обичаите на Англия). Там той въвеж-
да термина „див звяр”, с който не цели да срав-
ни умопомрачените с диви зверове, а да под-
чертае, че те, както животните, не са в състоя-
ние да формират адекватно намерение за из-
вършване на престъпление. Той подчертава, че 
децата също не са в състояние да формират та-
кова намерение.  

През 1272 г. крал Едуард I издава закон 
Praerogativa Regis (Право на краля), съгласно 
който кралят е длъжен да пази имуществото на 
тези, които са полудели в течение на техния жи-
вот, определени като „non compos mentis”. 
Идеята в тези случаи е, че такива хора могат да 
се подобрят или дори да оздравеят. Имущест-
вото на тези обаче, които са родени с тежък ум-
ствен дефицит, се прехвърля автоматично във 
владение на краля. 

През 13-и век в Германия при кодификация 
на правото в т.нар „Саксонско и Швабско огле-
дало“ – сборници със закони – е указано, че 
слабоумните и ненормалните не следва да бъ-
дат наказвани (Георгадзе и Царгясова, 2003 г.). 
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Римското право остава частично валидно 
дори във времената между Средновековието и 
Ренесанса. Във Венеция е описан случай, който 
е илюстрация за оценка на вменяемостта. Гер-
манският поданик Джовани през 1349 г., е пре-
ценен като „insane mentis et furiosus” на първа 
съдебна инстанция, поради това че е умъртвил 
двама венецианци (Ruggiero, 1982 г.). Случаят се 
разглежда в светлината на римското право и 
Юстиниановия кодекс, но втората инстанция от 
съдии благородници не могат да вземат реше-
ние за невменяемост поради възникнала „неси-
гурност сред синьорите по отношение на това, 
какво трябва да се направи по гореспоменатия 
въпрос...”. От този случай е видно, че обществе-
ните нагласи и общественото мнение са имали 
съществена роля при вземане на решението. 

Най-ранни текстове относно душевноболни-
те в руското законодателство се отнасят към ХII 
в. – в Съдния закон на княз Вл. Мономах „За за-
вещанието“ е указано да бъдат изключвани 
„бесните“ като свидетели (Георгадзе и Царгясо-
ва, 2003 г.).  

През Средновековието се утвърждава теза-
та, че психичноболните жени са вещици и те не-
рядко са били изгаряни на клада, защото спо-
ред религиите тогава вещиците били обладани 
от дявола (Porter, 1998 г., Lоpez Piero, 2002 г.). 

 
РЕНЕСАНС И МОДЕРНИ ВРЕМЕНА 

Constitutio Criminalis Carolina (CCC), или 
Carolina, от 1532 г. е първият цялостен германс-
ки Наказателен кодекс (Geppert, 2015 г.). В него 
е отделено специално място за неотговорността 
на психичноболните. Този закон следва в значи-
телна степен практиката, изградена от Римското 
право и традициите. 

Сър Матю Хейл (1609-1676) написва трактата 
Historia Placitorum Coronæ, издаден след него-
вата кончина. Това произведение дефинира го-
ляма част от аспектите на наказателното право. 
В него той определя два типа присъди, като 
приема, че умопомрачението може да е час-
тично или ограничено, а именно: 1) Невинен; 2) 
Извършил е престъпление, но е бил non compus 
mentis. Това е още един исторически документ 
в полза на намалената вменяемост. 

 Паулус Закиас (1584-1659), лекар на римс-
кия папа, е преподавател по медицина, съдебна 
медицина, медико-правен юрист, философ и 
поет (Cranefield и Federn, 1970 г.). Той е приет 
като баща на съдебномедицинските науки с не-
говия тритомник Quaestiones medico-legales 

(1621-1651), преведен на много езици (Händel, 
2003 г.). Според него лекарят е длъжен да поз-
нава добре патологичните психични състояния, 
наречени „аменции”. 

В „Новоуказни членове“ (Русия, 1669 г.) в 
делата за кражби, грабежи и убийства призна-
ват "бесните" неотговорни за убийство. При ре-
формите си Петър I на 6 април 1722 г. издава 
Указ "За освидетелстването на глупаците в Се-
ната" – освидетелстване на децата на дворяни-
те, които под всякакви предлози, вкл. и вродено 
слабоумие, се отклонявали от обучение и дър-
жавна служба. Това продължило до 1815 г. и 
чак в началото на XIX в. психиатричното освиде-
телстване на обвиняемите вече се възлагало на 
лечебните управления (Георгадзе и Царгясова, 
2003 г.). 

Философът Имануел Кант (1790 г.) обобщава 
своите идеи за дееспособността, свободата и 
правилната и адекватна употреба на уменията и 
знанията (Mooij, 1998 г.). Той разграничава че-
тири типа психози, важни за съдебната психиат-
рия: аменция (хаотично мислене); деменция 
(налудности за отношение, неразграничаване 
на фантазията от реалността); инсания (наруше-
на преценка, полет на идеите); везания (разст-
ройство на обосновката подобно на по-късно 
дефинираната шизофрения). Кант въвежда сво-
бодата на избора като основен компонент на 
адекватността и дееспособността.  

Може да се приеме, че XIX век е времето, 
когато научномедицинските възгледи относно 
естеството на психичните разстройства стават 
доминиращи (преди всичко в Европа и Северна 
Америка) и съдебната психиатрия придобива 
съвременен облик както относно организацията 
на съдебно-психиатричната експертиза и при-
нудителното лечение на психично болните, из-
вършили криминално деяние, така и при изяс-
няването на критериите за невменяемостта и 
недееспособността и др.  

В Англия през 1800 г. е приет Законът за 
престъпните лунатици, който предвижда дожи-
вотно задържане на психично болните право-
нарушители. 

Наполеоновият кодекс от 1804 г. с някои ва-
лидни и до днес постулати е първата в история-
та на правото съвременна кодификация на 
гражданското право и полага основите за уреж-
дане на множество правни области и свързани-
те с тях преценки на качествата на индивидите – 
лица, юридически лица, правоспособност, дее-
способност, условия при правни актове и при 
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поемане на права и задължения, семейно пра-
во, материално право, облигационно право и 
давности. 

Критериите на френския Наказателен закон 
от 1810 г. за невменяемостта ("няма нито прес-
тъпление, нито простъпка, ако обвиняемият по 
време на извършване на действието си се е на-
мирал в състояние на безумие“) са валидни чак 
до 1994 г., когато във Франция е приет нов на-
казателен закон (Георгадзе и Царгясова, 2003 
г.). 

През 1843 г. в Англия са формулирани пра-
вилата на Мак Нотън относно невменяемостта.  

Идеята за биологичното несъвършенство на 
човека и оттам обяснението за неговото прес-
тъпно поведение в биологичен план, макар и 
непряко свързана със същността на съдебната 
психиатрия, заслужава да бъде спомената 
предвид началото си от древността, но и поради 
значението си в по-късните етапи от развитието 
на обществата, та дори и в наши дни (неоломб-
розианство).  

Учението за дегенерацията на Морел (1857 
г.) поставя акцент върху нарастващите в поко-
ленията признаци на дегенерация – интелекту-
ално, морално или физическо израждане, 
включително и като слабоумие, и други психич-
ни разстройства или различни отклонения в по-
ведението. Представите за психичните разст-
ройства, изключващи вменяемостта, стават 
много по-разнообразни. Възприемането на пси-
хичните разстройства вече не се ограничава са-
мо с крайно очевидните болестни прояви или с 
мономанията към извършване на тежки насилс-
твени престъпления; при всяко престъпление би 
могло да се предположи, че то е признак на де-
генерация, съпроводено от отклонения от нор-
мата и така съдебно-психиатрични въпроси мо-
гат да се поставят при всяко престъпление (Ге-
оргадзе и Царгясова, 2003 г.). 

Р. Гарофало („Криминология“, 1885 г.) е на 
позицията, че съществува фаталната обреченост 
на престъпника да бъде такъв.  

Ч. Ломброзо – психиатър и криминолог ант-
рополог – формулира концепция за родения 
престъпник (1886 г.) и наследствената престъп-
на наклонност. Въз основа на физически разли-
чия определя най-характерните анатомични 
признаци на основни категории престъпници 
(по рождение, по привичка, по страст и случаен 
тип) и стига до идеята, че психо-физичният 
строеж, който е даден по рождение на човека, е 
причина за престъпното му поведение. Прес-

тъпникът е човек с атавистичните черти на доис-
торическия човек с присъщата му престъпност и 
отсъствие на морал. Ломброзо намира и особе-
ности на биологичните белези и на престъпното 
поведение при жените. По-късно обаче той все 
пак разширява идеята си с влиянието и на други 
взаимосвързани причини – икономически и со-
циални фактори (Ломброзо, 2005 г.). 

Близки са и схващанията на Е. Фери („Теория 
на невменяемостта и отрицание на свободната 
воля“, 1878) за водещата роля на биологичния 
детерминизъм в човешкото поведение и отпа-
дането на възгледа за свободната воля и сво-
бодния избор, отново наред с влиянията на 
икономически, социални и политически детер-
минанти. За съдебната психиатрия в частност е 
съществено и че Фери разширява типологията 
на описаните от Ломброзо престъпници с още 
един тип – престъпници по „лудост”, и обосно-
вава необходимостта от настаняване на неизп-
равимите в психиатрични заведения.  

Ч. Горинг („Английският затворник: статис-
тическо проучване“, 1913 г.) експериментално 
отхвърля тезиса за физическия тип престъпник, 
но остава привърженик на биологичната детер-
минираност на престъпното поведение (Goring, 
1913 г.). 

Интересни разсъждения по въпроса за нев-
меняемостта предлага В. Кандинский (1890 г.). 
Той категорично приема, че „невменяем може 
да бъде само човек, който се намира в душевно 
състояние, което изключва свободната волеизя-
ва (б.пр. воля)”. Свободата на избора и алтерна-
тивността в мисленето и поведението са condi-
tion sine qua non за реализацията на волевия 
акт. Принудата за безалтернативност и отсъст-
вие на свобода на избора може да бъде външна 
(тирания, деспотизъм, терор) или вътрешна 
(убеждения). Психологията и психиатрията имат 
значителен принос в изследването на вътреш-
ната несвобода. Изключително силните убежде-
ния са мисловни конструкти, които доминират 
цялостната личност и поведението. От една 
страна, те са привидно „нормалпсихологични” и 
се простират в рамките на фанатизма (национа-
листичен, религиозен, спортен и др.). В други 
случаи те се включват в полето на налудността, 
с описаните от Ясперс характеристики (превод, 
2001 г.). Разбира се, и други психотични симп-
томи могат да доведат индивида до несвобода 
и безалтернативно поведение, сред тях често се 
визират императивните халюцинации, които 
управляват поведението на пациентите. Според 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
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Кандинский (1890 г.) свободната воля се пред-
поставя само от две условия. Първото е наличие 
на libertatis judicii, или с други думи казано – 
разбирането на свойството и значението на 
действията си, както и осъзнаването, че тези 
действия са забранени от закона. Второто е 
свързано с наличие на libertatis consilii, или ре-
ална възможност за човека да избира между 
различни мотиви, или според здравия разум да 
е в състояние да се въздържи от извършване на 
престъпление или да не се поддаде на съблазън 
или изкушение. 

Е. Крепелин (1900 г.) разсъждава върху съ-
дебната психиатрия в три важни направления 
(Hoff, 1998 г.). Съдебната психиатрия според 
него е медицинска (оттук количествена) наука. 
Престъпността е натурализирана като социална 
болест, а наказанието е отмъщение на общест-
вото за престъплението. Интересно е, че Крепе-
лин приема криминалното поведение за пси-
хична болест, но с уговорката, че той предлага 
настойчиво въвеждането на намалената вменя-
емост, за да може да се позиционират различ-
ните форми и фази на разстройство. Този под-
ход в значителна степен се проявява в модер-
ния днес дименсионален прагматизъм. За да се 
приеме, че даден човек е с намалена вменяе-
мост, принципно той трябва да е вменяем, но 
да има редица характеристики на поведението, 
които го улесняват в значителна степен, или 
както е дефинирано в правото „смекчаващи ви-
ната обстоятелства” (Шипковенски, 1973 г.).  

В САЩ през 1913 г. се въвежда Законът за 
психичния дефицит (Homer, 1924 г.). Лицата, 
които имат психичен дефект, се групират в че-
тири категории: 

а) Идиоти с дефектна психика още от раж-
дането или от съвсем ранна възраст, което им 
пречи да се защитават и пазят срещу обичайни-
те физически заплахи. 

б) Имбецили, които са дефицитни от ражда-
нето или скоро след това, но не достигат до ни-
во на идиотия, като те не могат да се самоуп-
равляват или да се грижат за своите дела, или 
ако са деца, не се предвижда да се развият до 
това ниво. 

в) Глуповати, които са изначално такива, но 
не достигат ниво на имбецилност и се нуждаят 
от грижа и надзор за предпазване от рискове. 

г) Морални имбецили, които имат трайни 
неблагоприятни личностови характеристики на 
извратеност и склонност към криминално пове-
дение. 

В Русия като основоположник на съдебната 
психиатрия се счита професорът при Московс-
кия университет Вл. П. Сербский, който, освен 
че активно пропагандира модерните за времето 
си идеи на психиатрията, е и автор на подробно 
двутомно ръководство по „Съдебна психопато-
логия“ (1895 г. и 1900 г.), както и на задълбоче-
ни теоретични разработки по въпросите на 
вменяемостта и на организационните принципи 
на съдебно-психиатричната експертиза (по Ге-
оргадзе и Царгясова, 2003 г.). 

ЗНАМЕНИТИ СЛУЧАИ 

Англосаксонското прецедентно право се ос-
новава в значителна степен на съдебни казуси 
(прецеденти). По отношение на вменяемостта 
най-често се цитират два крайъгълни случая, 
които са залегнали в съдебната практика до на-
ши дни. 

 
СЛУЧАЯТ ХАДФИЛД  
(JAMES HADFIELD, 1771/1772-1841 Г.) 

Джеймс Хадфилд направил опит да убие ан-
глийския крал Джордж III през 1800 г., но бил 
признат за невинен поради умопомрачение 
(Moran, 1985 г.). От анамнезата било установе-
но, че при битка с французите през 1794 г. 
Хадфилд бил пленен и получил седем удара със 
сабя по главата. През 1800 г. той стрелял в ло-
жата на краля в известен лондонски театър, но 
по щастлива случайност Джордж III не е бил там 
в този момент. Последица от този инцидент е 
приемането на Закона за престъпните лунатици 
(1800 г.), който предвижда доживотно задър-
жане на психичноболните правонарушители. 
Налудността на Хадфилд била, че Господ иска 
да унищожи Земята и единственото спасение в 
този случаи било самият той да се принесе в 
жертва и да се лиши от живота си. Решението 
на съда било, че Хадфилд е невинен поради 
душевна болест. 

 
СЛУЧАЯТ МАКНОТЪН (MCNAUGHTON, 1843 Г.) 

Шотландският дърводелец МакНотън през 
1843 г. прострелва на улицата в главата секре-
таря на министър-председателя на Великобри-
тания, който няколко дни след това умира 
(Asokan, 2007 г.). От психиатричните прегледи 
става ясно, че МакНотън е приел, че секретарят 
е самият премиер. Освидетелстването е извър-
шено от д-р Едуард Томас Монро в психиатрич-
ната болница Бедлам. По-късно в експертизата 
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се включили още водещи психиатри, които ясно 
заявили, че налудността на МакНотън не е из-
мислица или симулация, а реална болестна 
единица. Този случай води до формиране на 
правилата на МакНотън: 

1. Всеки човек се приема за психично здрав 
и притежава съществена степен на разум, за да 
бъде отговорен за своите престъпления, до до-
казване на противното. 

2. Психичноболният човек е наказуем, „ако 
знае” по време на престъплението. 

3. За да се приеме отсъствие на отговорност, 
обвиненият, чрез дефект в разума или душевна 
болест, не е в състояние да знае същността и 
последиците на извършеното. 

4. До доказване на реални и актуални психо-
тични симптоми психичноболният се приема за 
отговорен. 

5. Съдът решава дали подсъдимият е умо-
помрачен и невменяем. 

Днешният прочит на случая показва поне 
няколко важни критични извода (Dalby, 2006 г.). 
Мотивът за престъплението остава неясен и съ-
дебното следствие е несигурно в тази насока; 
трето МакНотън е страдал от тежко психично 
заболяване, вероятно налудно разстройство и 
шизоидни личностови особености; четвърто, 
неговата правна защита с психиатрична експер-
тиза е използвала всички аргументи за умопом-
рачение; пето, правилата, които се извеждат от 
случая, стесняват рамките на умопомрачението 
(б.а. еквивалент на „разстройство на съзнание-
то” в нашия НК) до когнитивния елемент, което 
води до противоречия до наши дни; шесто, слу-
чаят изгражда основа за по-нататъшна употреба 
в поведенческите науки и съда. 

 
ЗАДЪЛЖЕНИЕТО TARASOFF  

Случаят Tarasoff е показателен за американ-
ската прецедентна система (Gorshkalova O, 
Munakomi, 2019). Татяна Тарасофф е била на-
падната и убита с множество удари с прът от 
психичноболен, който е бил на амбулаторно 
лечение от психиатър. След петгодишно лече-
ние в психиатрия извършителят е освободен, а 
бащата на убитата завежда дело срещу инсти-
туцията, в която е работил психиатърът. Устано-
вява се, че болният е споделял, че има агресив-
ни и дори хомицидни помисли спрямо убитата. 
Съдът решава, че лекарят е бил длъжен да ин-
формира потенциалната жертва за заплахата, 
като наруши лекарската тайна и да разгласи ин-
формацията. 
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НИВА НА АСОЦИАЦИЯ МЕЖДУ ХРОНИЧНАТА БОЛКА И ДЕПРЕСИЯТА 
Татяна Телбизова, Христо Кожухаров 

Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – Варна 

Резюме. Болката и депресията като коморбидност, съчетаваща едновременно соматични и пси-
хопатологични симптоми е често срещан феномен. Между тях съществуват доказани връзки на 
различни нива: невробиологично (невроанатомично, невробиохимично и невроендокринно), пси-
хологично и феноменологично ниво. Тези равнища на асоциираност съответстват на концепцията 
за биопсихосоциалния модел за същността на болката. Депресията е рисков фактор за инвалиди-
зация, влошаване качеството на живот и изява на автоагресивно поведение при пациенти с хро-
нична болка. Често депресивните симптоми сред тази група пациенти остават неразпознати или 
недооценени. В тази връзка ролята на психиатъра като експерт в мултидисциплинарен екип за уп-
равление и лечение на болката е съществен. Освен клиничната оценка на депресивните симптоми 
е необходимо въвеждане на феноменологичните подходи като рутинен инструмент. Вникването в 
същността на преживяванията на пациентите, страдащи от хронична болка и депресия и техният 
анализ би подпомогнало и подобрило процесите на индивидуализирана оценка, прогноза и из-
бор на терапевтично поведение. 

Ключови думи: хронична болка, депресия, коморбидност, биопсихосоциален модел, феноменологичен анализ 

LEVELS OF ASSOCIATION BETWEEN CHRONIC PAIN AND DEPRESSION 
Tatyana Telbizova, Hristo Kozhuharov 

Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Varna 

Abstract. Pain and depression as a comorbidity that includes both the somatic and psychopathlogical symp-
toms is a widely spread phenomenon. There are proven connections on different levels that exist between 
them: neurobiological, (neuroanatomical, neurobiochemical and neuroendocrine), psychological and phe-
nomenological. These levels of association correspond to the concept of the biopsychosocial model of the na-
ture of the pain. Depression is a risk factor for the occurrence of disabilities, the worsening of the quality of 
life and the manifestation of autoaggressive behavior in patients with chronic pain. Oftentimes, the depres-
sive symptoms among this group of patients remain unidentified or underestimated. In relation to this, the 
role of the psychiatrist as an expert in a multidisciplinary team for management and treatment of pain is cru-
cial. Besides the clinical assessment of the depressive symptoms, an introduction of the phenomenological 
methods as a regular means is necessary. Delving into the essence of the experiences of patients, suffering 
from chronic pain, as well as into their analyses, would facilitate and improve the processes of personalized 
assessment, prognosis and choice of therapeutic behavior.  

Key words: chronic pain, depression, comorbidity, biopsychosocial model, phenomenological analysis  

ВЪВЕДЕНИЕ 
Болката и депресията като коморбидност, 

съчетаваща едновременно соматични и психо-
патологични симптоми е често срещан фено-
мен. Изявява се при около 30-50% от пациенти-
те с хронична болка [34]. Взаимовръзката меж-
ду хроничната болка и депресията е наблюда-
вана отдавна от учените. Някои от тях са прие-
мали хроничната болка като особен вид депре-
сивно заболяване. Всеизвестно е, че хроничната 

болка не е първично психиатрично разстройст-
во. Това е една от обсъжданите причини за от-
падането на болковото разстройство като са-
мостоятелна категория в DSM-5. Независимо от 
това, че хроничната болка не може да се при-
равни с клинично изявената депресия, между 
тях съществуват доказани връзки на различни 
нива, макар и не напълно изяснени [20, 54]. 

Според Международната асоциация за изу-

чаване на болката (IASP) болката е неприятно 
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сетивно и емоционално преживяване, свързано 

с актуално или потенциално увреждане на тъ-

каните. В основата на тази дефиниция лежи 

мултидименсионална теория за болката, пред-

ложена през 1968 г. от Melzack и Casey. Според 

нея феноменът болка възниква в резултат на 

сложна неврофизиологична интеграция на сен-

зорно-дискриминативни, афективно-мотиваци-

онни и когнитивно-оценяващи процеси, които 

се влияят от множество психосоциални факто-

ри. Следователно болката е мултидименсио-

нално преживяване, включващо освен сетивни, 

също така когнитивни, мотивационни и афек-

тивни аспекти [45]. Тези аспекти се отнасят как-

то за острата, така и за хроничната болка. Хро-

ничната болка продължава повече от три месе-

ца и за разлика от острата болка се счита за бо-

лест и няма протективна роля [51]. 
Афективните аспекти на болката се отнасят 

до емоционалните реакции в отговор на пси-
хичния стрес по време на болка [2]. Отрицател-
ният афект е основна причина, поради която 
болката се свързва със страданието. Типични 
емоционални реакции при болка са: тревож-
ност, страх, гняв, вина, чувство на неудовлетво-
реност и депресия [37]. Депресията е най-добре 
проученият афективен компонент на болката, 
макар някои автори да отчитат статистически 
по-голяма връзка между болката и тревожните 
разстройства [42]. 

КОМОРБИДНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ХРОНИЧНАТА 

БОЛКА И ДЕПРЕСИЯ 

Коморбидността на хроничната болка с деп-
ресия е широко разпространена. Повече от 75% 
от пациентите с депресия на нивото на първич-
ната здравна помощ са с оплаквания от болка: 
главоболие, коремна болка, болка в шийна об-
ласт, гърба или дифузна болка. Данни на СЗО 
показват, че в световен мащаб 22% от пациенти-
те в първичната здравна помощ са с оплакване 
от персистираща болка. Тази група пациенти 
имат 4 пъти по-голяма вероятност за симптоми 
на тревожност и депресия, сравнено с пациенти 
без болка. Ако болката е дифузна, рискът от 
депресия е по-висок и качеството на живот е по-
ниско [36]. Повишаването на интензивността на 
болката предвижда нарастване тежестта на 
депресивните симптоми и влошаване качество-
то на живот [46]. Промяната в тежестта на деп-
ресивния синдром прогнозира утежняване на 

болковия и обратно [34]. В изследване, извър-
шено с 94 пациенти с хронична болка, 35,1% от 
тях са имали клинично изявени, но неразпозна-
ти до този момент депресивни симптоми [35].  

Изследователите на друго мащабно много-
центрово проучване, обхващащо 3566 хоспита-
лизирани пациенти в психиатрични клиники в 
Испания, установяват, че 59.1% от тях са имали 
оплаквания от болка. Възрастта и тежестта на 
депресията са били двата най-значими фактора, 
които увеличават риска от изявата на болката 
като симптом. С увеличаване на възрастта с ед-
на година рискът за поява на болка при депре-
сивни пациенти се увеличава с 2%, а с всяка точ-
ка по скалата на Hamilton – с 8% [7]. Данните 
показват широко разпространение на болката 
като съпътстващ депресията симптом не само 
на нивото на първичната здравна помощ, а и 
сред пациентите в психиатричните клиники. 

ВРЪЗКА НА ХРОНИЧНАТА БОЛКА И ДЕПРЕСИЯТА  
НА НЕВРОБИОЛОГИЧНО НИВО 

НЕВРОАНАТОМИЧНА АСОЦИАЦИЯ  
МЕЖДУ ХРОНИЧНАТА БОЛКА И ДЕПРЕСИЯТА 

За изявата на болката и депресията отгова-
рят общи невроанатомични структури. Структу-
рите, участващи в медиирането на емоциите и 
модулацията на болката, са: префронталният 
кортекс, предният цингуларен кортекс, инсула-
та, амигдалата, хипокампът и таламусът. Пред-
ният цингуларен кортекс заема координираща 
роля, тъй като неговите неврони осъществяват 
връзките между префронталния кортекс, тала-
муса и амигдалата. Така се интегрират емоцио-
налните, когнитивните и автономните функции 
[4]. Увреждания в областта на предния цингу-
лум водят до редукция чувствителността за бол-
ка [64]. Друга структура, въвлечена за изявата на 
остра и хронична болка, е инсуларната кора. 
Нейната предна част отговаря за соматосензор-
ните характеристики на болката, докато предна-
та част – за нейните афективни аспекти [10]. 
Съществуват доказателства, че хроничната бол-
ка може да доведе до анатомични и функцио-
нални промени в инсуларната кора, с послед-
ващи когнитивни и афективни нарушения [38]. 
При депресия същите две анатомични структури 
търпят морфологични и функционални наруше-
ния. Установена е редукция на обема на кората 
на предния цингуларен гирус и промяна в глю-
козния метаболизъм. В сравнение със здрави 
индивиди, тези с депресия показват много по-
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висока активация на области от предната цин-
гуларна кора в опит да избегнат негативни 
афективни стимули. Това предполага и полага-
нето на по-големи когнитивни усилия за избяг-
ване на негативната информация [17]. Следова-
телно предната цингуларна кора е таргетна зона 
за търсене на онези молекулярни и клетъчни 
промени, които са свързани с изявата на хро-
нична болка и депресия. Хроничната болка се 
свързва с редуциране размерите на префрон-
талния кортекс, хипокампа, амигдалата и пред-
ната цингуларна кора [16, 65]. Същите промени 
се наблюдават и при пациенти с депресия [30]. 

 

НЕВРОХИМИЧНА АСОЦИАЦИЯ МЕЖДУ ХРОНИЧНАТА 

БОЛКА И ДЕПРЕСИЯТА 

В последните години проучванията доказват 
припокриване на невробиологичните механиз-
ми, участващи в изявата на болката и депресия-
та. Болката и настроението се медиират от нев-
ротрансмитери като серотонин (5-ХТ), норадре-
налин (НА), глутамат и гама-аминомаслена ки-
селина (ГАМК). Класическата моноаминна хипо-
теза предполага, че депресията се дължи на по-
нижени нива на моноамините серотонин и но-
радреналин. Десцендиращи норадренергични и 
серотонинергични неврони водят началото си 
съответно от n. raphe и l. ceruleus. При наруше-
ния на тези пътища се проявяват емоционални 
и вегетативни симптоми. Успоредно с това се 
нарушават и низходящи инхибиторни пътища, 
участващи в модулацията на болката. Тогава 
различни импулси, идващи от вътрешните орга-
ни, могат да не бъдат потиснати, и да се интер-
претират като болка, респ. се провокира усеща-
не за болка. Това обяснява защо при пациенти с 
депресия може да не се открие органична при-
чина за изявата на болка като симптом [58]. 

При пациенти с хронична болка е налице ре-
дукция на невромедиаторите 5-ХТ и НА в нерв-
ните окончания, подобно на пациентите с депре-
сия [14, 49]. Норадреналинът участва в потиска-
нето на ноцицептивните сигнали пряко и косве-
но, чрез невромедиаторите ГАМК, глицин и ен-
кефалини [4]. Доказателство, подкрепящо този 
факт е, че антидепресантите, модулиращи ед-
новременно НА и 5-ХТ, са по-ефективни за лече-
нието на болка спрямо тези с изолирано отно-
шение само към НА или само към 5-ХТ [49]. Дис-
балансът между ГАМК и глутамат също участва в 
патогенезата на болка и депресия. При депресия 
е налице хипофункция на ГАМК-ергичната сис-

тема и хиперфункция на глутаматергичната сис-
тема. По отношение на развитието на болка се 
смята, че загубата на ГАМК инхибиторна неврот-
рансмисия в дорзалния рог на гръбначния стълб 
е важен механизъм, който води до изявата на 
невропатна болка [12]. 

 
АСОЦИИРАНОСТ МЕЖДУ ХРОНИЧНАТА БОЛКА  
И ДЕПРЕСИЯТА НА НИВОТО НА ХИПОТАЛАМО-
ХИПОФИЗО-АДРЕНАЛНА ОС (HPA ОС) 

Депресията може да се прояви след остър 
и/или продължителен стрес. Отнесена концепту-
ално към общия адаптационен синдром, болката 
може да се определи като стресов фактор. Ост-
рата реакция на стрес се характеризира с пови-
шена активност и мобилизация на симпатикова-
та нервна дейност и на НРА ос с последваща хи-
перкортизолемия, опосредствана от хиперсек-
рецията на кортикотропин-освобождаващ хор-
мон. Кортизолът има бърз, краткотраен стрес-
индуциран симпатиков отговор, който лежи в 
основата на биологичните (биологичен стрес), 
когнитивните и емоционалните промени по 
време на стрес (психичен стрес) [2, 5]. Кортикос-
тероидите обаче имат и стрес-индуцирани дъл-
готрайни ефекти. Те са също и транскрипционни 
фактори, повлияващи функционирането на мо-
зъчните структури на клетъчно ниво. Висока кон-
центрация на рецептори за кортизол имат: 
префронталната кора и лимбичната система, вкл. 
хипокампът и амигдалата, което повлиява емо-
ционалното състояние и изявата на адаптивни 
или неадаптивни поведенчески промени [21]. 

При неадаптивни отговори спрямо болкови 
стимули обаче настъпва реактивиране (хиперкор-
тизолемия), с последващо изтощение (хипокорти-
золемия) на НРА ос. Проучвания доказват наличи-
ето на хипокортизолемия при пациенти с хронич-
на болка с множествена локализация и депресия 
[28]. Хипокортизолизмът вследствие на хроничен 
стрес се свързва и със соматоформни болкови 
разстройства, синдром на хроничната умора, хро-
нична болка в таза и гърба [53, 59].  

Дексаметазоновият супресивен тест демонс-
трира ендокринната дисрегулация при депре-
сия. При прилагане на дексаметазон повече от 
70% от пациентите с депресия показват абнор-
мна супресия и секреция на кортизол. Пациенти 
с хронична болка без депресия не показват по-
добен абнормен отговор при прилагане на тес-
та, което доказва, че хроничната болка не би 
могла да се отнесе като вариант на депресията 
[5, 26, 54]. 



Т. Телбизова, Хр. Кожухаров. Нива на асоциация между…  43  

 

 

АСОЦИИРАНИ С ХРОНИЧНАТА БОЛКА  
ДЕПРЕСИВНИ СИМПТОМИ  

Основни черти на депресивния синдром са 
потиснато настроение, загуба за преживяване 
на удоволствие (анхедония), липса на енергия, 
желание и инициативност, песимистично мис-
лене, забавен мисловен процес, значително на-
рушение на общото семейно, социално и тру-
дово функциониране [5]. Пациентите с хронич-
на болка и депресия най-често съобщават за 
потиснато настроение, загуба на енергия, липса 
на инициативност и способност да изпитат удо-
волствие [48]. От друга страна, болковите симп-
томи се модулират по различен начин в зави-
симост от вида на депресията и наличието на 
специфични симптоми като загуба на енергия 
или анхедония [7]. 

Депресия, маскирана зад множество психо-
соматични еквиваленти, е известна като depres-
sion sine depression, или ларвирана депресия. В 
клиничната картина доминират множество со-
матични оплаквания, вкл. и болка: главоболие, 
болки в сърдечна област, болки в корема, болки 
по крайниците, ставите и др. Доказателство за 
депресивната им принадлежност показват де-
нонощните колебания, периодичността им и 
повлияването им от антидепресивно лечение 
[5, 6]. Маскирането на депресивните симптоми 
зад соматични оплаквания е характерна особе-
ност за депресиите в късна възраст, което е из-
водимо от прекомерната загриженост за собст-
веното телесно здраве [3]. 

Рискът от развитие на голям депресивен 
епизод е много по-висок при пациенти с безсъ-
ние [24]. Smith и съавтори съобщават, че 88% от 
пациентите с хронична болка споделят поне ед-
но оплакване, свързано с безсъние [57], като 
тежестта на болката корелира с тежестта на без-
сънието [60]. Безсънието при пациенти с посто-
янна болка повишава риска от развитие на деп-
ресия [18].  

Коморбидните пациенти с хронична болка и 
депресия са високорискова група по отношение 
на автоагресивни действия. При тях съществува 
по-голяма вероятност от извършване на самоу-
бийства, отколкото при пациенти само с болка 
или само с депресия [23]. Честотата на суицид-
ните мисли, идеи и опити сред пациентите с 
хронична болка и депресия са 2 до 3 пъти пове-
че спрямо тези без болка [40]. Характеристиките 
на болката (интензивност) и физическото състо-
яние (вкл. инвалидността) са фактори, които не 
са свързани със суициден риск. Преживяванията 

за безнадеждност и промяна в идентичността, 
чувство на вина, гняв и безпомощност и катаст-
рофалното мислене са фактори, свързани със 
суицидния риск. Оценката на суицидния риск е 
съществена при пациенти с хронична болка и 
депресия [52]. 

ВРЕМЕВИ И ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ВРЪЗКИ  
МЕЖДУ ХРОНИЧНАТА БОЛКА И ДЕПРЕСИЯТА 

Времевите връзки между хроничната болка 
и депресията остават неясни и имат вероятна 
„двупосочна етиология“ – болката може да 
влоши психичното състояние и обратно [63]. В 
проучване се доказва, че в 63% от случаите деп-
ресивните симптоми се явяват след началото на 
болката за разлика от тревожните – 77%, които 
са се изявили преди нейната поява [33]. 

Съществуват три хипотези за причинните 
връзки между двата феномена – депресия и 
хронична болка. Първата предполага, че депре-
сията предхожда развитието на хронична болка 
и е причина за повишената чувствителност и 
намалена толерантност към болката [9, 15]. 
Втората хипотеза предполага, че депресията и 
хроничната болка имат обща биологична и фи-
зиологична основа [58] и се проявяват еднов-
ременно. Според третата хипотеза депресията е 
психологическа реакция на хроничната болка. 
Като се има предвид, че различни когнитивни и 
поведенчески фактори модулират развитието 
на афективни разстройства без наличие на бол-
ка, би следвало същите тези фактори да са ос-
новни модулатори при развитието на депресия, 
асоциирана с хронична болка [29, 31]. Тези хи-
потези не са потвърдени достатъчно убедител-
но статистически, поради което имат по-скоро 
прогностичен характер. Свързани са предимно с 
описание на тенденции, отколкото с причинно-
следствени (каузални) взаимоотношения.  

ПСИХОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ, АСОЦИИРАНИ  
С ХРОНИЧНА БОЛКА И ДЕПРЕСИЯ  

Психологични фактори, свързани с хронич-
ната болка, играят важна роля в преживяването 
на болката като страдание. Те лежат в основата 
на нейните афективно-мотивационни и когни-
тивно оценяващи аспекти. Страхът от болката, 
самоефективността и способността за контрол 
над болката, вярванията, стратегиите за справя-
не с болката, катастрофалното мислене са ос-
новни и взаимосвързани фактори, които пре-
допределят преминаването на острата към хро-
нична болка [29, 31, 43].  
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Рискови фактори за развитие на депресия са 
вярванията и кастрофалното мислене, които са 
част от поддържащите хроничната болка факто-
ри. Доказано е, че вярванията значително и не-
зависимо могат да прогнозират развитието на 
физическа инвалидизация и депресия при па-
циенти с хронична болка. Катастрофалното 
мислене се е оказало прогностичен фактор само 
за депресията, а стратегиите за справяне – само 
за инвалидизация [62]. 

Устойчивостта (resilience) в психологията се 
определя като динамичен процес на положи-
телна адаптация в контекста на значими жи-
тейски несгоди/заплахи [39]. Тя се явява мярка 
за способността за справяне със стреса. Устой-
чивостта е мултидименсионална характеристи-
ка, която варира в зависимост от контекста, 
времето, възрастта, пола и културата, дори и в 
рамките на дадено лице, което е подложено на 
различни житейски обстоятелства, респ. ситуа-
ции. Устойчивите на болка индивиди имат оп-
тимистична перспектива за живота си, убедени 
са, че животът им има смисъл и демонстрират 
готовност да приемат болката. Те са способни 
ефективно да контролират болката си, налагай-
ки контрол над емоциите си. Наличието на под-
крепяща и съдействаща социална среда е клю-
чов фактор за изграждане на устойчиви начини 
на мислене и поведение [39, 66]. Доказано е, че 
устойчивостта е протективен фактор за изявата 
на депресивни симптоми при пациенти с хро-
нична болка [11]. 

АСОЦИАЦИЯ НА ХРОНИЧНАТА БОЛКА  
НА ФЕНОМЕНОЛОГИЧНО НИВО 

Концепцията за болката като преживяване е 
заложена в нейната дефиниция, дадена от IASP 
[45]. Всяко преживяване е специфично проявле-
ние на индивидуалния живот. Преживяване за 
човека става само онова, което е личностно зна-
чимото за него, обхващайки преживяването за 
себе си при взаимодействие със заобикалящия 
го свят [2]. Преживяването на болката е винаги 
контекстуален, психически и емоционално зави-
сим феномен, винаги истински (действителен) за 
лицето (субекта), което преживява. Неговата 
същност се определя от значимостта на болката 
за субекта [44, 55]. Значимостта на преживяване-
то е ситуационна, засяга идентичността и интег-
ритета на личността, влияе се от миналите пре-
живявания и от преживяванията и възгледите на 
околните [2]. Следователно същността на болка-
та се определя от индивидуалните отговори към 

нея, базирани на значението, което индивидът ѝ 
придава в конкретната ситуация. 

Преживявания по време на болка, асоции-
рани с депресията, са: 

1) Промяна или загуба на идентичността, 
при която човек се чувства отчужден и откъснат 
от неща, които преди това са давали смисъл на 
живота му; трудности в поддържането на само-
уважение и достойнство; преживявания за без-
надеждност, отчаяние и страх от болката; пре-
живяване на тревога и вина, че е в тежест за 
близките си; загуба на чувството за независи-
мост и поява на преживявания, свързани със 
срам и безсилие или с несигурност, страх относ-
но бъдещето, съмнение в собствените способ-
ности за справяне [32, 50, 56]. 

2) Преживявания, свързани с промяна в со-
циалния статус и социалните роли, т.е. загуба на 
социална идентичност: преживявания за само-
та, неразбиране и изолация от околните („бол-
ката като усамотение и мълчание“), загуба на 
социални контакти, чувство за изоставеност от 
служителите в системата на здравеопазването, 
семейството и приятелите [8, 25, 41, 61]. 

Хроничната болка смущава или прекъсва 
процесите, свързани с постигането на различни 
цели в живота, планирането на бъдещи задачи, 
влияе върху социалния статус, чувството за не-
зависимост (автономност) и чувството за себе 
си. Не всички пациенти с хронична болка спо-
делят преживявания, свързани с нейните нега-
тивни последици за личността и различни сфери 
от живота [22]. Появата на депресия при паци-
енти с хронична болка може да се определи 
като „усилвател“ на преживяването на болката 
като страдание. Слабо проучени фактори, които 
участват в сформиране на преживяванията на 
болка, асоциирани с депресията, са степен на 
тежест на депресивната симптоматика, тревож-
ността – личностна и ситуативна, начинът, по 
който се възприема ситуацията по време на 
болка, интензивността на болката и спомените 
за преживяна в миналото болка. Изследването 
на влиянието на изброените по-горе фактори 
проспективно би било полезно освен за по-
задълбоченото изучаване на преживяванията 
на хроничната болка като феномен, а също и за 
идентифициране на предразположените (уяз-
вими) към изява на депресивен епизод пациен-
ти с хронична болка, с цел намиране на инди-
видуални подходи за оценка на състоянието и 
терапевтично поведение, за подобряване ка-
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чеството на живот и намаляване риска от инва-
лидизация на пациентите с хронична болка.  

ОБОБЩЕНИЕ 

Хроничната болка и депресията са асоции-
рани на различни нива: невробиологично (нев-
роанатомично, невробиохимично и невроен-
докринно), психологично и феноменологично, 
което кореспондира с високата честота на тях-
ното коморбидно разпространение [7, 36]. Тези 
равнища на асоциираност съответстват на кон-
цепцията за биопсихосоциалния модел за същ-
ността на болката като феномен. Според тази 
концепция хроничната болка е уникална за все-
ки индивид и възниква под влияние на многоб-
ройни фактори, които динамично и реципрочно 
си взаимодействат, формирайки индивидуални-
те отговори към болка и цялостното поведение. 
Според биопсихосоциалния модел биологични-
те, психологичните и социалните променливи, 
попадайки в гравитационното поле на личност-
та с нейните уязвимости, модулират преживя-
ванията за болка. Биопсихосоциалните аспекти 
на хроничната болка подкрепят нуждата от при-
лагането на мултидисциплинарен подход на 
оценката и лечението на хроничната болка. 
Програмите за мултидисциплинарно лечение са 
доказали, че са най-ефективният и икономичес-
ки оправдан подход при лечението на хронична 
болка [13]. 

Хроничната болка в съчетание с депресия се 
свързва с влошаване качеството на живот и по-
вишава риска от инвалидизация и автоагресив-
ни действия. Често клинично изявени депре-
сивни симптоми сред пациенти с хронична бол-
ка остават неразпознати или подценени. Ролята 
на психиатъра като експерт в мултидисципли-
нарен екип за управление и лечение на болката 
е есенциален както за диагностиката и терапев-
тичното поведение на пациенти с клинично 
изявен депресивен епизод, така и за разпозна-
ване на предразположените към депресия па-
циенти с болка. Освен клиничната оценка на 
депресивните симптоми и определяне степента 
на тяхната тежест е необходимо въвеждане на 
феноменологичните подходи като рутинен инс-
трумент. Феноменологията като метод на из-
следване дава възможност за определяне усло-
вията за възникване на конкретно преживяване, 
т.е. преживяванията биха могли да се предоп-
ределят прогностично [27]. Вникването в същ-
ността на преживяванията на пациентите, стра-
дащи от хронична болка и депресия, и техният 

анализ би подпомогнало и подобрило процеси-
те на индивидуализирана оценка, прогноза и 
избор на терапевтични подходи.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цялостната оценка на коморбидните пациен-
ти с хронична болка и депресия изисква да се из-
лезе от биомедицинската рамка на проблема. 
Възприемането на болката като симптом на ос-
новно заболяване, а не като биопсихосоциално 
явление, е причина депресивните симптоми да не 
бъдат разпознати сред пациенти с хронична бол-
ка. Феноменологичните подходи дават възмож-
ност за индивидуализирана и холистична оценка 
на състоянието на тази група пациенти и за тяхна-
та прогноза. Подобен метод, свързан с вникване в 
същността на преживяванията за болка, би спо-
собствал и за изграждане на взаимоотношения на 
доверие между лекар и пациент. 
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НЯКОИ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ СТРУКТУРНАТА ТЕОРИЯ НА У. Р. Д. ФЕЪРБЕЪРН 
Светослав Атмаджов, Румяна Крумова-Пешева  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Резюме. Роналд Феърбеърн е един от значимите теоретици в школата на обектните отношения в 

психоанализата, който развива собствени концепции, оригинални и различаващи се от водещите 

идеи на психоаналитичната общност. Той сменя фокуса от инстинктивно-структурния към отно-

шенческия аспект в областта на психодинамиката и психопатологията. Идеите му оказват същест-

вено влияние върху голям брой от значимите имена в теорията и практиката на психотерапията. 

Заради иновативността, но и крайността на идеите си, Феърбеърн е бил доста критикуван от раз-

лични учени като Абенхаймер, Клайн, Балинт, Съдърланд и др. Някои от концепциите му са в ог-

ромен контраст с тогавашното психоаналитично мислене и по тази причина са били поставяни под 

съмнение и не са приемани напълно. Въпреки критичните моменти обаче неговите възгледи са 

изключително важна крачка напред в психоаналитичната перспектива. Те са опит да се оцени 

важността на отношенческата страна на психичните процеси на развитието. Най-същественият 

принос на Феърбеърн може би е, че чрез своите теории той поставя акцент и въвежда в психоана-

лизата разбирането за най-ранните потребности и преживявания на човека. Цел на настоящата 

статия е да представи някои аспекти на критиката относно структурната теория на Феърбеърн, 

както и да разгледа съвместимостта на издигнатите от него постулати със съвременните схваща-

ния за вътрешния свят на индивида и приложението им към психотерапевтичната практика.  

Ключови думи: психоанализа, обектни отношения 

SOME NOTES ON W. R. D. FAIRBAIRN’S STRUCTURAL THEORY 
Svetoslav Atmadzhov, Rumyana Krumova-Pesheva 

Sofia University “Sv. Kliment Ohridski” 

Abstract. Ronald Fairbairn is one of the most prominent theoreticians in the school of object relations. 

He develops original concepts that differ greatly from those of leading scientists in the psychoanalytic 

community. He changes the paradigm of beliefs at the time from instinctive-structural to relational 

aspects in the field of psychodynamics and psychopathology. His ideas make a significant impact on a 

considerable number of important psychotherapists and theoreticians. Owing to his innovativeness and 

perhaps the severity of the divorce of his ideas with contemporary thought, Fairbairn was often 

criticised by different authors like Abenheimer, Klein, Balint, Sutherland, etc. Some of his concepts were 

in great contrast with what was believed then, and that was the reason they did not receive the merit 

they deserve. Despite the critical moments, his ideas are an extremely important step ahead in 

psychoanalysis. They are an endeavour to appreciate the importance of the relational side of 

psychological processes in development. Maybe his most important contribution is that through his 

theories, he stresses on the psychoanalysis and leads it to the understanding of humans’ earliest 

experiences and needs, most of all the need for relationships. This article aims to shed light on some 

aspects of the critique of Fairbairn’s structural theory as well as to assess the compatibility of his 

postulates with our contemporary understanding of the individual’s inner world and the implications 

this might make for the therapeutic practice.  

Key words: psychoanalysis, object relations 
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Роналд Феърбеърн – шотландски психоана-
литик от средата на XX век, е един от значимите 
теоретици в школата на обектните отношения в 
психоанализата. Той развива собствени концеп-
ции, оригинални и различаващи се от водещите 
идеи на психоаналитичната общност. Събитията 
в неговата лична история, предхождащи фор-
мирането му като психотерапевт, в голяма сте-
пен предопределят възгледите на Феърбеърн 
относно функционирането на човешката психи-
ка и структурирането на личността. Първона-
чалното му образование е философско, но след 
участието си в Първата световна война завърш-
ва медицина, а малко по-късно стартира фор-
мирането си в психоанализа.  

На фронта, където неизбежно става свиде-
тел на последствията от военните действия вър-
ху психичния апарат, Феърбеърн започва да из-
следва и интерпретира влиянието на преживя-
ното, на травматизма и военната невроза. За 
този изследователски интерес свидетелства 
докторската му дисертация по психиатрия, 
озаглавена „Дисоциация и изтласкване“ (Disso-
ciation and repression, 30 March, 1929 [18]. 

Поради географската си изолация от своите 
колеги, които са на стотици мили разстояние от 
него, Феърбеърн успява да конструира свои те-
оретични възгледи, които се отличават с нова-
торство на идеите и със сериозна автономност 
по отношение на известните представители на 
Британското психоаналитично общество. Спо-
ред неговите открития развитието на Егото и 
отношенията с вътрешните и външните обекти 
придобиват съществена важност. Той променя 
фокуса на схващанията на психоаналитичната 
общност от инстинктивно-структурния към от-
ношенческия аспект в областта на психодина-
миката и психопатологията. 

Феърбеърн е първият психоаналитик, който 
се обявява срещу редица от идеите на З. Фройд. 
Възгледите му оказват съществено влияние 
върху голям брой от значимите имена в теория-
та и практиката на психоанализата като: М. 
Клайн, Х. Гънтрип, О. Кернберг и др. Обучението 
му по философия също спомага за възможност-
та да проявява критичност по отношение на те-
оретичната рамка на Фройд [18]. Той изгражда 
собствен теоретичен модел, наречен теория за 
ендопсихичната структура. В нея Феърбеърн 
постулира, че целта на либидото винаги е обек-
тът, стремежът и намирането на сигурност, съз-
даването на взаимовръзка. Отказва се от нагон-
ния модел и предлага тезата, че либидото не се 

нуждае просто от разреждане на напрежението, 
а от свързване с конкретен обект [18]. От това 
базово допускане произлиза разделянето на 
развитието на база нивото на зависимост от 
обекта, където последният етап е зрялата зави-
симост [18]. 

Въпреки сериозното влияние на Мелани 
Клайн, особено със статията „Принос към психо-
генезиса на маниакално-депресивните състоя-
ния“ [1], Феърбеърн отдава централна роля в 
психоаналитичната практика на връзката тера-
певт-пациент [21]. Неговата нагласа е, че имен-
но тя е най-важният елемент, който всъщност 
лекува, а не толкова самата професионална тех-
ника [18].  

Заради иновативността и донякъде – край-
ността на идеите си, Феърбеърн е бил доста 
критикуван от различни учени, като Абенхаймер 
[3], Клайн [26], Балинт [5] и Съдърланд [31]. Ня-
кои от концепциите му са в огромен контраст с 
тогавашното психоаналитично мислене и по та-
зи причина са били поставяни под съмнение и 
не са приемани безрезервно. 

Една от основните критики към теорията на 
Феърбеърн е насочена към неговата концепция 
за пълната и цялостна зависимост на детето от 
родителите му. Схващането в нея е, че обектите 
се приемат за изцяло добри, когато отговарят на 
нуждата от зависимост и изцяло лоши – тогава, 
когато не откликват на подобна необходимост. 
Една от атакуемите страни на такава концепция 
е допустимото следствие, че отношението с 
обекта се свежда единствено и само до непре-
къснат стремеж към задоволяване на инфан-
тилните потребности. В този смисъл всички 
обекти се явяват вид заместител на майчиния – 
по-точно – на майката от ранното детство. Спо-
ред Феърбеърн родителите не изпълняват ни-
какви други функции спрямо детето си, като 
например: формиране на граници, подкрепа 
към автономия и развитие, стимулиране на се-
парацията, възпитание, лишаване от нещо и т.н. 
По този начин теорията му се лишава в голяма 
степен от богатството на класическата психоа-
налитична перспектива на динамиката на раз-
витието, според която различните стадии и ета-
пи изискват специфичността на различни пози-
ции и образи на родителските роли. 

В отговора към критика на Абенхаймер по 
отношение недопускането на възможност за 
автономизиране Феърбеърн обяснява, че нару-
шенията в емоционалния живот на индивида 
могат да доведат до промяна във формата на 
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обектите [18]. В този смисъл в ролята на обект 
може да бъде не просто конкретен предмет или 
личност, а и абстракция. В подкрепа на подобно 
твърдение е уместно да се приложи виждането 
на Уиникот за преходния обект, който се явява 
външен, но в него индивидът влага нещо от се-
бе си [32]. Акцентът е върху психичната инвес-
тиция, върху символизацията и смисъла, с който 
едно външно нещо (обект) придобива психична 
значимост за индивида. От такава позиция мо-
жем да допуснем, че сублимацията е проява на 
репаративната нужда, произлизаща от депре-
сивната позиция по Клайн [26]. 

Важна особеност на теорията на Феърбеърн 
за структурата на личността са забележките му 
към стадийното развитие, което Фройд посту-
лира. Според класическата перспектива гени-
талната фаза трябва да е задоволително преми-
ната, за да се развият зрели обектни връзки. 
Феърбеърн обаче е на съвършено обратната 
позиция. Той твърди, че за да бъде преминат 
гениталният етап, е необходимо обектните 
връзки да са задоволително зрели [33]. В този 
смисъл ерогенните зони в теорията на Фройд се 
възприемат просто като зона за локализация на 
отцепения релационен конфликт [18]. 

Провокирана от тези полюсни различия, 
Мелани Клайн изразява съгласията и несъгла-
сията си с разбирането на Феърбеърн за разви-
тието [26]. Съгласна е с постулирането на ши-
зоидна позиция, която обогатява нейното собс-
твено виждане за формирането на личността, 
но един пункт категорично отхвърля. Тя не при-
ема тезата, че интернализацията е предназна-
чена само по отношение на лошите обекти [17]. 
В теорията на Клайн интернализацията на доб-
рата гърда играе ключова роля в развитието на 
индивида [26]. Тя постулира (1946) склонността 
на бебето да идеализира именно добрата гър-
да, към която се „връща“ в моменти на фруст-
рация и повишена тревожност. Доброто се явя-
ва структуриращ личността фактор, укрепващ 
усещането, че светът не е само опасно и враж-
дебно място. Идеализацията става необходим 
за човека начин да се избяга от неизбежните 
вътрешни „преследвачи“.  

В първоначалната теория на Феърбеърн в 
действителност няма място за интернализация 
на добри обекти [18]. По-късно обаче той ще 
ревизира това свое твърдение, като заяви, че 
преди обектите да бъдат разделени на добри и 
лоши, в психичното се интернализира един общ 
обект, който не е нито добър, нито лош. Той е 

само „донякъде незадоволяващ“. Постепенно в 
развитието се осъществява неговото последва-
що закономерно разцепване, въз основа на ко-
ето се обособяват добрите и лошите обекти.  

Заради радикалните си за времето вижда-
ния Феърбеърн е бил силно критикуван – кри-
тики, които в голяма част от случаите се оказват 
следствие от неразбиране на терминологията 
[29]. Rubens (1984) след задълбочен преглед на 
литературата успява да различи два вида ин-
тернализация, за които говори Феърбеърн – 
структурираща и неструктурираща. Именно 
структуриращата интернализация е тази, която 
предполага интроекция на лоши обекти. Във 
възраженията на Клайн по отношение на ин-
тернализацията има смисъл дотолкова, че упот-
ребата на термина е двустранна и объркваща. 
Тук е важно да отбележим, че това съвсем не е 
единственият случай на терминологичен спор в 
психоанализата.  

В теорията на Боулбив базисния конструкт 
„привързаност“ – феномен с широка база емпи-
рични доказателства – можем да търсим извес-
тни аналогии с основното вярване на Феърбе-
ърн, че личността има нужда не само от раз-
реждане на инстинктивна енергия, а от връзка с 
другия, от подкрепа и грижа [6]. Боулби разг-
лежда потребността от другия като биологична 
по своя произход, отхвърляйки традиционното 
схващане относно мотивацията за свързване 
дете-грижещ се, което се базира на нагоните 
[2]. Значим момент тук е твърдението, че „ин-
дивидът структурира вътрешната реалност 
от акумулирани преживявания, но го прави, за 
да придаде смисъл на външната реалност“ 
[18]. Това обяснение е близко до идеята за вът-
решните работни модели в теорията на привър-
заността и води до извод, значим за психотера-
певтичната работа. Особено валиден е напри-
мер при работа с хора, жертви на насилие. Смя-
та се, че колкото и болезнена да се преживява 
една връзка, пациентът държи на нея, защото за 
него тя е предвидима. Не съдържа елемента на 
внезапност, неочакваност и оттук – на травма-
тичност и безобектен ужас. Гънтрип от своя 
страна предлага метафоричния смисъл на ситу-
ацията по следния начин: „Дяволът, който 
познаваш, е по-добър от дявола, който не 
познаваш и по-добър от липсата на какъвто и 
да е дявол“ [29]. 

Foulkes забелязва в идеята на Феърбеърн, 
свързана с невъзможността за отделяне на енер-
гия от структура неспособността да бъдат обяс-
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нени защитни способи като: сублимация, измес-
тване, обръщане в противоположното и др. [20]. 
Той приема, че именно защитите в голяма степен 
„предпазват“ индивида от деструкцията, произ-
тичаща от опасността на сепарацията. Самотата и 
празнотата могат да бъдат понесени чрез дейст-
вието на психични средства, носещи частично 
разреждане на нагонното напрежение, както и 
известна доза удоволствие. Допускаме, че забе-
лежката на Фоулкс е възможно отчасти да се 
дължи на трудността при изясняване на понятие-
то „обект“ в психоанализата. 

На сериозни критики е подложена и кон-
цепцията за съществуването още от раждането 
на едно цялостно Его, което след първоначал-
ното състояние на интегритет, впоследствие се 
разединява на части. Една от импликациите тук 
е, че разединяването е нежелан феномен, което 
явно не дооценява значението на продуктивни-
те конфликти, на креативността като объркване 
или хаос, както и на взаимноизгодните частични 
идентификации. Всички тези елементи създават 
трудности при приемането на подобни теоре-
тични тези. Феърбеърн излага идеите си за 
структурата на личността в няколко статии, къ-
дето построява теорията си в голяма част върху 
несъгласията си с Фройд [18]. Той приема, че 
Егото по рождение е цяло, но се фрагментира 
посредством разцепване и интернализация. 
Още дотук се вижда огромният разрив с тогава 
приетото разбиране за нагоните и структурите. 
Причината Феърбърн да отрече идеята на 
Фройд за То, Его и Суперего е именно разбира-
нето му за невъзможността за съществуване на 
енергия без структура [18]. Когато разглежда 
агресията, Феърбеърн предполага, че тя е по-
скоро реакция на депривация и фрустрация, 
отколкото плод на екстернализация на инстинк-
та към смъртта [17]. От твърденията, че либидо-
то е функция на Егото (търсеща свързване), а 
агресията е следствие на фрустрация и депри-
вация, следва, че не съществува инстанцията То. 

В отговора си към критиката на Карл Абен-
хаймер Феърбеърн изтъква неяснотата в упот-
ребата на термина „комплекс“ от Юнг в няколко 
различни контекста, които го „ограбват от зна-
чение“ [15]. Тази бележка е във връзка с изказ-
ването на Абенхаймер, че динамичните струк-
тури са точно това, което Юнг нарича „комплек-
си“. Цялата статия на Абенхаймер е центрирана 
около идеята, че съвпаденията във възгледите с 
Юнг би трябвало да дадат база за развитие на 
теорията на Феърбеърн [15]. 

Друго възражение е идеята за вътрешна и 
външна реалност, които според Абенхаймер са 
„безнадеждно смесени“. Отговорът на Феърбе-
ърн цели да изясни собственото му виждане за 
процеса на интернализация като афективен, а 
не когнитивен феномен. Той приема, че пър-
вичната интернализация е породена от нужда. 
Детето в психичната си реалност има необхо-
димост от майката и затова я интернализира, но 
в обективната действителност те са напълно 
отделни същности.  

Друг критикуван аспект от теорията на Фе-
ърбеърн се отнася до идеите за самата психоте-
рапевтична практика. Според тези идеи в психо-
терапията ролята на вътрешните и външни 
обекти се свежда само до корелациите с техни-
те функции спрямо инфантилната зависимост. 
За разлика от теорията на Клайн за вътрешните 
обекти при Феърбеърн те се явяват единствено 
в ролята си на компенсация на липсата на гра-
тификация от външните обекти. В този смисъл 
най-ранните и най-значими от динамична глед-
на точка обекти са лошите обекти. Добрите 
обекти и отношенията с тях имат само защитна 
функция спрямо отношенията с лошите обекти.  

Критиката на Балинт поставя друг въпрос: 
след като има индивиди, при които ясно се 
вижда тенденцията да търсят задоволяване, а 
не да постигат взаимозависими връзки, как се 
вписва това в отношенческо-структурния модел 
[5]. Балинт предлага няколко варианта: 

1) Търсенето на удоволствие и търсенето на 
обект са вродени и независими едно от друго. 

2) Част от търсенето на удоволствие в опре-
делен етап се превръща в търсене на конкретен 
обект. 

3) Търсенето на удоволствие е специален 
случай на търсенето на обект, но самият обект е 
без значение. 

Феърбеърн предлага тезата, че търсенето на 
удоволствие е по-скоро защитен механизъм с 
неспецифичен характер [16]. Според него, въп-
реки че удоволствието е средство, при опреде-
лени обстоятелства може да се превърне в цел. 
Когато описва класическата аналитична ситуа-
ция, той изразява мнението, че фрустрацията, 
произтичаща от позицията на пациента на ди-
вана, „съживява“ травматична ситуация на деп-
ривация на обектни отношения. На основата на 
принципа на удоволствието и първичните про-
цеси като защитни техники пациентът намира 
разнообразни форми на съпротива пред прог-
ресията. 
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Друга статия, която третира теоретичните 
формулировки на Феърбеърн, е тази на Джон 
Съдърланд [31]. Съдърланд приема част от тези 
формулировки и изказва съгласие с някои от 
предложените промени в психоаналитичната 
теория. Той изказва идеята, че е редно да се 
допусне възможността антилибидното Его да 
бъде съставено от субструктури, произлизащи 
както от майчиното, така и от бащиното имаго. 
Теоретичната основа на Феърбеърн не проти-
воречи на възможността динамичните структу-
ри да са съставени от субструктури или от час-
тични обекти.  

Съществен принос към обогатяването на 
структурната теория, както я постулира Феърбе-
ърн, е този на Хари Гънтрип [21]. Гънтрип разви-
ва вижданията си като амалгама между тези на 
Феърбъерн и тези на Уиникот [22]. Неговият 
стремеж е да добави в теорията идеята за ме-
ханизма на регресия – феномен, наречен от не-
го „първично регресирало Его“ [21].  

В съвременната реалност някои учени се 
опитват да приложат теорията на Феърбеърн 
към нозологии, неописани от самия него [9]. 
Селани например представя граничното разст-
ройство като плод на сериозно разцепване на 
централното Его. Това разцепване е толкова 
силно, че не може да обезпечи изтласкването 
на антилибидното и либидното Его, в резултат 
на което поведението на граничната личност се 
реализира като непрекъснат цикъл от крайнос-
ти, в които контрол поема ту либидното, ту ан-
тилибидното в зависимост от поведението на 
обекта [8]. Става въпрос за разслояване на 
идентитета, в което обектите се възприемат 
противоречиво и дори – дихотомизирано в 
различни моменти. Личността се отнася спря-
мо тях ту като към добри, ту като към лоши. 
Кернбергще се опита да типологизира функци-
онирането на граничната личност, представяй-
ки този род психична личностна структура и 
организация като континуум, водещ началото 
си от състояния, близки до неврозата и стигащ 
до такива, които са диференциалнодиагнос-
тични с психоза.  

Важно място в дискусията за разглежданите 
теоретични конструкти заема въпросът за обяс-
нението на нарцисизма, изхождайки от идеята, 
че индивидът в своя либиден капацитет търси 
обект, а не просто разреждане. В теорията на 
обектните отношения така, както я разглеждат 
авторите от независимото течение (Феърбеърн, 
Балинт, Уиникот), нарцисизмът се интерпретира 

като защитен феномен. Той не се възприема в 
ролята му на нормален стадий от развитие на 
обектните връзки [12]. Не се разбира и като 
продукт на идентификация с обекта. Феърбеърн 
разглежда нарцистичната личност като в затво-
рена система, в която свързването с външния 
свят е възможно само посредством определен 
преносен процес. Това в някаква степен обясня-
ва склонността на този тип личност да приема 
останалите в качеството им на обекти, призвани 
да гратифицират собствените ѝ нужди. Оттук 
може да бъде изведена и неспособността за 
вникване и съобразяване с чуждите емоции и 
преживявания, за прогнозиране поведението и 
реакциите им [25]. 

Все пак може би най-важните аспекти на 
мисленето на Феърбеърн остават възгледите, 
свързани с психотерапевтичната роля на профе-
сионалната връзка. По този въпрос Фрида 
Фром-Райхман казва, че „пациентът има нуж-
да от преживяване, а не от обясняване“ [28]. 
Тази теза се споделя от голям брой представи-
тели от различни школи и направления в психо-
терапията. Всички те отреждат централно място 
на взаимодействието терапевт – пациент. 
Reisner отбелязва, че терапевтичният алианс е 
силен предиктивен фактор върху благоприятния 
развой на терапията [14]. Според разбирането 
на Summers за терапията в обектните отноше-
ния, техниката на интерпретиране сама по себе 
си е недостатъчна за конструктивно повлияване 
[24]. Самата връзка с терапевта дава възмож-
ност за интернализация на нов вид обектно от-
ношение, което подпомага развитието на инди-
вида. По-късно Блос ще предложи идеята за 
една изцяло различна и специфична функция на 
самия терапевт, а именно функцията му на „нов 
формиращ обект“ за пациента. В психодина-
мичната перспектива процесът на интернализа-
ция е основен за благотворния ефект от терапи-
ята, процес, който може да се случи само в кон-
текста на връзка [3]. 

Подобна позиция на обектните отношения 
е в пълно съзвучие със съвременното разбира-
не за ролята на терапевта в когнитивно-пове-
денческата терапия, което Giovazolias описва 
като съчетание между връзка и техника, като 
условие за успешна работа в терапевтичния 
контекст [14]. Гещалт-терапията се базира на 
три фундаментални философски принципа: те-
ория на полето, екзистенциална феноменоло-
гия и диалогичен екзистенциализъм [34]. Ако 
насочим вниманието си към сходствата между 
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диалогичния екзистенциализъм и вярването на 
Феърбеърн за важността на връзката между 
пациента и терапевта, можем да приемем, че 
„всяка интервенция, всеки момент в терапи-
ята не е само техническо събитие, а също и 
момент на междуличностен контакт“ [34]. 
„Говорим за организма и контакта му със 
средата, но точно контактът е най-прос-
тата и първа реалност“ [34]. Това ни отвеж-
да към психоаналитичното разбиране, че об-
щуването съдържа не само вербални, а и 
предвербални измерения. То или води до кон-
такт, или отклонява от него.  

Гринсън обръща специално внимание на 
професионалната среда и терапевтичния али-
анс, който се изгражда постепенно в работното 
взаимодействие. Той смята, че това не са просто 
фактори на терапевтичната атмосфера, а инст-
рументи, водещи до личностна промяна и прес-
труктуриране. Подобна тенденция е подкрепе-
на от сериозен брой емпирични изследвания в 
различни психотерапевтични парадигми [28]. 

В сферата на фамилната терапия също мо-
жем в известна степен да търсим и намираме 
аналогии с някои ключови идеи в теорията на 
Феърбеърн [27]. Например централни за разби-
рането на поведението в двойката са въпросите 
за „моралната защита“, която се концентрира 
около идеята, че индивидът предпочита да се 
възприеме като „лош“ и да изпитва вина заради 
неудовлетворяващата връзка с обекта, отколко-
то да приеме обекта за лош. В противен случай 
това би му донесло чувство на безпомощност и 
ненужност. Религиозната ориентация на Феър-
беърн го кара да метафоризира това преживя-
ване в изречението „По-добре да си грешник в 
свят, управляван от Бог, отколкото да живе-
еш в свят, управляван от дявола“ [27].  

Идеята за завръщането на лошия обект от 
своя страна намира корени в мисленето на 
Dicks, който разглежда двойките в контекста на 
динамичните структури, постулирани от Феър-
беърн и издига идеята, която сега е основна в 
терапията за двойки, че не хората, а връзката е 
същинският пациент в терапията [27]. 

Идеята за шизоидната дилема също намира 
място в съвременните теории за функционира-
нето на двойките [21]. Боуен се фокусира върху 
патерните, създавани в семействата с цел да 
разреждат тревожността, която произлиза от 
твърде голяма близост или от твърде голяма 
отдалеченост [7]. Патерните приличат на идеята 
на Феърбеърн за затворената система – въпреки 

вредността на някои от тях, семейството ги 
предпочита пред промяната, предизвикваща 
неяснота, несигурност и тревожност.  

В контекста на индивидуалната психотера-
пия откриваме още един аспект на мисленето 
на Феърбеърн, който има сходства с теорията на 
Уиникот за преходното пространство [32]. Спо-
ред Феърбеърн в преноса не се пресъздават 
връзките с обекта такива, каквито са били в 
младенчеството [18]. Те са по-скоро променени, 
като в тях е допринесено нещо от самия инди-
вид. Тази идея предпоставя възможността да се 
мисли, че личността е в състояние да преструк-
турира несъзнаваните обектни отношения с цел 
да ги промени. Върху тази тенденция е постро-
ена идеята за експериментиране с начина, по 
който се свързваме с другите в преходното 
пространство на психотерапията [32]. По-късно 
същата идея намира изява в ментализационна-
та терапия, където се проблематизира темата за 
режима „наужким“ (pretend mode), чийто пър-
вообраз е играта, но в самата терапевтична ре-
алност той позволява безопасното преработва-
не на релационните травми [19]. 

Теорията на обектните отношения в нейния 
модерен съвременен вариант се фокусира вър-
ху патологичното развитие не като провал в ус-
пешното преработване на нагоните, а като зад-
ръжка в развитието на аспекти от Аз-а и зре-
лостта на взаимодействията в отношенчески 
контекст. Навярно една такава парадигма би 
била твърде противоречива за времето, в което 
Феърбеърн е работил и е изграждал собствени-
те си теоретични възгледи, основани на кли-
ничния опит. Въпреки разнородните критики 
към изводите му, някои от които основателни, 
не можем да отречем акцента, поставян от него 
върху изначалната нужда на човека от свързва-
не с останалите. Подобна теория позволява за-
дълбочено емпатийно вникване в преживява-
нията на пациента, в неговия естествен стремеж 
да получава любов и внимание, подкрепа и 
грижа. 

В съвременната реалност съществуват мно-
жество емпирични доказателства от психологи-
ята и етологията за централното място на връз-
ките като мотивационен фактор. Наблюденията 
на Харлоу [23] са приведени в подкрепа на тео-
рията на привързаността, която самият Боулби 
отчита като силно повлияна от теоретичните 
постулати на Феърбеърн [18]. 

Несъмнено съществуват недостатъчно изяс-
нени и аргументирани моменти в оригиналната 
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теория, но благодарение на автори като Селани 
[8, 9], Дикс [13], Гънтрип [21], Шарф [18] и други 
теоретичната материя се развива още по-ин-
тензивно с оглед нуждите на терапевтичната 
практика, без да претърпява значителни изме-
нения. Дейвид Селани успява да адаптира схва-
щането за динамичните структури така, че то да 
може да служи в работата на клиничния психо-
лог за разбиране на нарцисизма, на граничната 
личност и на обсесивната личност [9, 10, 11]. 

Подходящо е да се предположи и да бъде 
проверявано в професионалния опит допуска-
нето, че в теорията на Феърбеърн има място и 
идеята на Уиникот за истинския и фалшивия 
селф, като опит за по-задълбочено обяснение 
на естеството на промяната на централното Его 
в хода на адаптацията. Тези аналогии са валид-
ни и по отношение на психотерапевтичните 
предпоставки към развитието на връзката на 
либидното Его с вълнуващия обект.  

В заключение може да се каже, че въпреки 
критичните моменти и недостатъчно обоснова-
ните възгледи на Феърбеърн, неговите идеи и 
концепции са изключително важна крачка нап-
ред в психоаналитичното мислене. Те са опит да 
се оцени значимостта на отношенческата страна 
на психичните процеси на развитието и психо-
патологията. Поставят сериозно ударение върху 
обекта и върху взаимодействията с него. Измес-
тват възприемането на индивида от инстинк-
тивната му природа към комуникациите с него-
вото обкръжение и с техните интернализирани 
представители. Най-същественият принос на 
Феърбеърн може би е, че чрез своите теории 
той поставя сериозен акцент и въвежда в психо-
анализата разбирането за най-ранните потреб-
ности и преживявания на човека. Подчертава 
определящото значение на първичните обектни 
отношения с майката като основен обект. 
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ОТНОСНО ДЕФИНИЦИЯТА ЗА РЕАЛНОСТ В ПСИХОПАТОЛОГИЯТА 
Георги Попов 

Медицински университет – Варна 

Резюме. Думата “реалност” широко се използва в психопатологията в различни контексти и зна-
чения, поради което нейната употреба като термин изисква уточняване и рамкиране, каквото не 
се открива в МКБ и DSM наръчниците. В настоящата статия реалността е представена като многоп-
ластова и се разглеждат различните типове реалност, които се изучават от различните видове пси-
хопатологии – обективна и дескриптивна (в смисъла на Ясперс), феноменологична (Хусерл), хер-
меневтична, културална и т.н. Клиничната проблематика се анализира от позициите на феноме-
нологията и се илюстрира с шизофренните преживявания на реалността. Доколкото тези прежи-
вявания са функция на базисни когнитивни нарушения, се хвърля мост между феноменология и 
неврокогниция. 

Ключови думи: реалност, типове, психопатология, феноменология, шизофрения 

ABOUT THE DEFINITION OF REALITY IN PSYCHOPATHOLOGY 
Georgi Popov 

Medical University – Varna 

Abstract. The word “reality” is widely used in psychopathology in different contexts and meanings and 
because of that its use needs clarification and framing, which is not available in DSM or ICD. In the arti-
cle reality is presented as a multilayer phenomenon and we consider different types of reality, which are 
studied from the point of view of different psychopathologies – objective and descriptive (in the Jaspers 
point of view) phenomenological (Husserl), hermeneutic, cultural, etc. The clinical challenges are ana-
lyzed from the phenomenological point of view and are illustrated with the schizophrenic experience of 
the reality. As these experiences are function of the basic cognitive disturbances, we try to put a bridge 
between phenomenology and neurocognition. 

Key words: reality, different psychopathological types, phenomenology, schizophrenia 

 
Реалността като представа, понятие и пре-

живяване често се споменава в специализира-
ната литература, а практикуващите психиатри и 
психолози се сблъскват ежедневно с тази тема. 
Въпреки това в МКБ и DSM наръчниците няма 
дефиниция за реалност. Реалността, изглежда, 
е нещо като времето. Както пише Августин, ако 
не ни питат що е това време, ние сякаш че зна-
ем отговора; питат ли ни обаче, сериозно се 
затрудняваме да отговорим. Както живеем с 
времето, така живеем в реалността и с реал-
ността, която е едновременно вън и вътре в 
нас. Въпросът се усложнява и с думите, които 
понякога се използват като синоними на реал-
ност, като например действителност или свят, 
но които имат друга конотация. Както пише 

Ясперс, това, което наричаме действителност, 
е „същинското битие”, „преживяната действи-
телност”, а не например идеалното битие на 
математическата реалност (4, с. 118). Действи-
телността е проверката на реалността в прак-
тиката. От друга страна, думата свят е натова-
рена с толкова много значения и конотации, че 
не може да се приеме за някакъв специфичен 
термин, а по-скоро за метафора на реалност. 
Наистина, във въведението на „Обща психопа-
тология” Ясперс разглежда „вътрешен свят и 
околен свят” като основни понятия, но по-
нататък ги определя като много общи и неоп-
ределени (4, с. 37-40). 

Думата (терминът) реалност има многоб-
ройни значения, от най-ограничени до най-
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широки. В тесния смисъл под реалност се раз-
бират тези аспекти на физическата вселена, ко-
ито са пряко или косвено измерими. В този 
смисъл реалността е обективна и се ограничава 
с това, което е под някаква форма видимо и 
подлежи на измерване. Най-широкото значение 
на реалност, от друга страна, включва всичко, 
което един индивид е убеден, че е реално. По 
този начин неща като призраците, съдбата, Бог, 
краят на света и т.н. стават задължителна част от 
реалността. Този тип реалност обикновено за-
виси от постигнатото съгласие между група хора 
и се определя от тях. Между двата крайни вари-
анта на реалността по отношение на включени-
те значения съществува и средищно смислово 
поле, което е най-широко разпространено, къ-
дето се включват конструкции, които може да 
не са видими и директно измерими, но все пак 
са научно доказани (гравитация, естествен под-
бор) и/или проверени от здравия разум (19). 

Според психиатричния речник на Campbell 
под реалност се разбира „целостта на обектив-
ния свят, обхващаща всичко, което може да бъ-
де възприето от петте сетива”, a разграничава-
нето на реалността се определя като “способ-
ността да се прави разграничение между собст-
вените, вътрешни, психични събития и външни-
те, публично видими събития. Халюциниращи-
те, изглежда, са лишени от такава способност” 
(7). Схващането за реалността като „сетивна ре-
алност” ни приближава до разбирането на Яс-
перс за „преживяваната действителност”. Oста-
ва отворен въпросът за реалността извън наши-
те сетива. 

Конвенционалното деление на реалността е 
на обективна и субективна. В обективната реал-
ност предметите и техните свойства и функции, 
както и събитията, съществуват и се случват не-
зависимо от това дали ги виждаме, чуваме, 
усещаме, мислим за тях, мразим или обичаме. 
Обективна реалност е, че земята е кълбовидна 
и това вече може да бъде възприето зрително 
от космическа станция в околоземна орбита. 
Обективна реалност е, че пациентът, който звъ-
ни на вратата ми, прави многократно крачка 
напред, но не се решава да пристъпи прага на 
кабинета. Обективна реалност е, че седналият 
пред мен пациент гримасира, плези се и усуква 
торса си. Регистрацията и точното описание на 
обективната реалност е изключително важна 
част от прегледа и понякога има водещо диаг-
ностично значение. Обективната реалност може 
да бъде оспорена в твърдения, които нерядко 

имат абнормен характер и са проява на разст-
ройство на т.нар. здрав разум. Дескриптивната 
психопатология на Ясперс, и по-специално това, 
което той нарича обективна психопатология, 
има водещо значение по отношение разпозна-
ването и регистрацията на психопатологичните 
знаци, които ние наричаме обективни симпто-
ми (signs). 

Субективната реалност, от друга страна, това 
са моите възприятия, мисли, чувства, усещания, 
спомени и убеждения. Тя е субективна, защото 
е лично моя и е проверена в моя опит и 
преживявания. Субективната реалност се изуча-
ва от феноменологията, която не отрича същес-
твуването на обективна реалност, но по-скоро 
твърди за сливане на обективната и субективна-
та реалност. „Реалността не е просто суров факт, 
а система от валидност и значение, която се 
нуждае от субективност, т.е. от епистемична и 
когнитивна перспектива, за да прояви и изрази 
себе си”, e прозрението на Parnas и Zachavi (18). 
Става дума за това, че обективната реалност се 
нуждае от субективен агент, за да бъде регист-
рирана и осмислена. Този субективен агент е 
съзнанието. В тази връзка Хусерл пише: „Това 
да съществуваш в света, „трансцендира” съзна-
нието (т.е. представлява нещо повече от съзна-
нието – б.м.) ...и въпреки че това неизменно 
остава трансцендентно, то по никакъв начин не 
променя факта, че това е съзнателен живот, в 
който всичко трансцендентно става съставна 
част, нещо неотделимо от съзнанието ... като 
свят – съзнание” (14). От това следва, че ние не 
просто отразяваме реалността, а я съконструи-
раме. По този начин феноменологията на Ху-
серл едновременно признава съществуването 
на обективен свят и в същото време слива в ед-
но съзнанието (субективността) и обективния 
свят. Това специфично сливане на субективно и 
обективно има важни когнитивни следствия, 
които са представени от Husserl (12, 13) в него-
вия феноменологичен анализ на перцепцията. 
Важно е да се спомене, че за феноменологията 
на Хусерл перцепцията като процес има фунда-
ментално значение. 

Изглежда, всеки път при перцепция на 
обект, ние можем да уловим само част, аспект 
или детайл от него. Въпреки това възприемани-
ят обект все пак е даден в цялост, каквито са 
реалните обекти. Така нормалното възприятие 
успява по някакъв начин да достигне до всички 
страни на обекта, въпреки че възприема само 
части от него. Това надхвърля например собст-
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вената ограничена перспектива на зрителното 
поле чрез подразбиране на невидимите аспекти 
на обекта. Възприеманият обект е не просто 
пасивно получаван в съзнанието като образ на 
фотографска лента, а е активно конструиран ка-
то акт на съзнателна перцепция. При всеки пер-
цептивен акт множество целенасочени процеси 
се комбинират помежду си по начин, който Ху-
серл нарича „пасивна синтеза” (12, 13). 

Например аз гледам маса и виждам само 
тези части от нея, които попадат в зрителното 
ми поле. На базата обаче на пасивната синтеза 
невидимите части на масата синтетично се съп-
рисъединяват към видимите части в съзнанието 
ми. Както казват Parnas & Sass (17), перспектив-
ната, частична или непълна видимост е състав-
но измерение на преживяването на обектив-
ността и реалността. Как обаче става възможно 
частично представените аспекти на обекта да 
включват и рефлектират целостта и единството 
на същия обект. Хусерл стига до прозрението, 
че нашата перцепция на обекта предпоставя и 
отпращане към други субекти, които са възпри-
емали или биха възприели и разпознали обекта 
от недостъпните за нас негови страни. „Другият” 
е вече винаги съпредставен в нашия обичаен 
начин на възприемане на обектите. С други ду-
ми, „интерсубективността е интегрална част от 
нашата субективност и нашето отношение към 
света. Перспективата на другия, която е импли-
цитна (скрита – б.м.) в нашата собствена перс-
пектива ни дава възможност да възприемаме 
обектите като реални, а не като наподобяващи 
или напомнящи на нещо”, твърди Fuchs (9).  

„Пасивната синтеза” на перцепцията по Ху-
серл, която е своеобразна синтетична интенци-
оналност1, дава не само цялост на възприетото, 
но му придава и значение, значение на обекта, 
който се възприема. Според Хусерл перцепция-
та съдържа идеален компонент, съдържа „сми-
съл”. Общата концепция, или „идеята” за маса-
та, е не просто допълнение към видимия обект, 
а е само по себе си нещо възприето и осъзнато. 

                                                      
1 Интенция, интенционалност: характерна насоченост на 
съзнанието към своя обект независимо дали е реален, или 
въображаем. През 19-и век Брентано въвежда отдавна 
известното понятие интенционалност като основно свойст-
во на психичните феномени, а интенционалността на съз-
нанието е основен фактор във феноменологията на Хусерл. 
Фундаменталното значение на интенциалността е свърза-
но с факта, че всеки психичен феномен се характеризира 
преди всичко чрез неговото отношение към другите неща, 
а не към самия себе си.  

 

Ние не само виждаме нещо, което поради фор-
мата му (външния вид) интерпретираме като 
маса за хранене, а винаги е първично дадено 
като значимо единство между обекта „маса” и 
ситуацията „хранене” и на тази база можем ед-
новременно да осъзнаваме значението (смисъ-
ла) на възприетото и това значение е винаги 
закрепено в познатия междуличностов контекст 
на света, в който живеем. Интенционалните 
възприятия образуват значими единства, които 
ние обменяме един с друг като значимо цяло. 

Въз основа на казаното по-горе биха могли 
да се анализират фундаменталните промени на 
шизофренната перцепция посредством отслаб-
ването и разрушаването на синтетичната интен-
ционална ефективност на нормалната перцеп-
ция (8, 20). Синтезът на процесите, което 
представлява обединението и идентичността на 
обектите, е сериозно разстроен в началото на 
острия шизофренен епизод. Въпреки че пер-
цепцията нормално означава обектът да се въз-
приеме сам по себе си чрез неговите различни 
аспекти, в случай на шизофрения е налице спо-
собност за възприемане само на отделни аспек-
ти на обекта, без синтез до цялост. 

Вместо пасивна синтеза и активно разбира-
не за обекта, пациентът преживява нереални 
сцени или сценарии. Според Parnas & Sass (17) 
тези промени могат да се дължат на загуба на 
ipsety2, или самосвързаност, които са присъщи 
за всеки акт на самосъзнанието. Отслабването 
или загубата на ipsety, което е характерно за 
шизофрения, означава дезинтеграция на сензо-
риума и отслабване на Аза. С дезинтеграцията 
на интенционалната перцепция пациентът за-
губва познатия смисъл на възприеманите ситу-
ации. Той не знае вече какво е това, което се 
случва, защо нещата, с които се среща тук и се-
га, са такива, каквито са, и не знае как да пос-
тъпва с тях. От една страна, пациентът още е в 
състояние да идентифицира и назовава правил-
но нещата, например, че пред дома му е спрял 
камион, от който разтоварват кашони за съседа 
му, който оживено разговаря с шофьора и в 
един момент посочва с ръка към неговия про-
зорец. В този момент ситуацията за пациента се 
променя, защото се поражда съмнението, че 
всичко случващо се има отношение към него и 
представлява някаква неопределена заплаха за 

                                                      
2 Ipsety (или самосвързаност) означава сензорното пред-
рефлексивно самосъзнание. Ipsety осигурява спонтанното 
преживяване за познатост на самия себе си. 
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него, но какво е това и защо е така остава неяс-
но. Пациентът може най-общо да съхранява 
конвенционалното значение на ситуацията, но 
той вече ѝ придава друг смисъл. 

Значенията на нещата се формират в меж-
дуличностов контекст и възникват исторически, 
като са кодирани в езика и понятията и се при-
добиват чрез социализацията. Те са част от 
здравия разум. Смисълът от своя страна пре-
чупва лонгитудиналните значения в значимости 
тук и сега. Ако значенията са междуличностови, 
т.е. интерсубективни, то смисълът е дълбоко 
интрасубективен. Масата е не просто маса като 
такава, а масата, на която аз закусвам и вече-
рям, като сядам от еди-коя си страна, по еди-
кое си време. Тенджерата на печката е не прос-
то съд за готвене, а нещо, в което се приготвя 
храната за мен и семейството ми, нещо, което 
има домашна история. 

За шизофренната личност нещата загубват 
тази близост и интимност, която са имали преди. 
В началото на шизофренния процес концептуал-
ната значимост на нещата може да си остане за 
пациента такава, каквато е била преди това, но 
се появяват нови смислови дадености. На фона 
на отслабената интенционалност обектите в пер-
цептуалното поле вече загубват своята „обектив-
ност” и смисъл и се появяват нови, странни 
смислови изражения. Тенджерата днес е побут-
ната на необичайно място, а капакът е открехнат, 
никой не знае защо, значи нещо се подготвя. 
Покривката на масата е тъмночервена и горят 
свещи, което подсказва на пациента за предсто-
ящ жертвоприносителен ритуал. Това, че масата 
е разгъната, означава, че той ще бъде положен и 
измъчван. В крайна сметка, за да постигнем ре-
алностите на шизофренния пациент, ние трябва 
да обединим описателния подход на Ясперсова-
та психопатология, който цели формирането на 
симптоми, с феноменологичния анализ на Ху-
серл и по-късните негови следовници, който ни 
дава обяснение на това какво се случва в прежи-
велищния свят на пациента. 

Има ли връзка между феноменологията и 

съвременните изследвания в областта на ши-

зофренната когниция? 
Съществуват голям брой експериментални 

данни, които говорят за нарушение на интер-
модалната сензорна интеграция при шизофре-
ния (16, 6 и др.). Преведено на феноменологи-
чен език става дума за разстроена „пасивна 
синтеза” в смисъла на Хусерл. За илюстрация 

ще цитирам един пациент на Minkowski (15), 
който казва: „Понякога всичко изглежда така 
фрагментирано, вместо да е обединено. Нап-
ример, ако птичка чурулика в градината, аз чу-
вам птичката и знам, че тя чурулика, но тези две 
неща – птичката и чуруликането – са разделени 
едно от друго”. Шизофренните пациенти не мо-
гат да свързват отделните аспекти на събитията 
в едно споено и запаметено цяло. Всичко това е 
свързано с дисфункция на фронтални и пре-
фронтални мозъчни структури, която блокира 
интеграцията на преживелищното съдържание, 
темпоралната интеграция на сензорната ин-
формация и функционирането на работната па-
мет (5, 10, 11). 

Освен обективната и субективната реалност 

Харари предлага и съществуването на трета 

разновидност – интерсубективна реалност (3). 

От еволюционна гледна точка възникването на 

това трето ниво на реалност е свързано с някои 

основни предпоставки: 

 Възникване и развитие на езика,  

 Наличие на големи групи хора, които вли-

зат във взаимоотношения,  

 Интерсубективна мрежа от наративи, въз 

основа на които се измислят нови реалности 

като боговете, парите, държавите, законите, 

правата и т.н. 

Човек използва езика, за да създава напъл-
но нови реалности. Това са измислените реал-

ности като парите, боговете, законите и т.н. (Ха-

рари, 2018). Тези реалности съществуват единс-
твено в нашето споделено въображение, защо-
то те възникват само в хода на взаимоотноше-
нията между хората и групите хора. 

Може да се каже, че на базата на интер-

субективната реалност възниква символното 

мислене с общото значение на символите 

(което може да се наруши при психозите) и 

се развива идеята за смисъла на нещата, кое-

то е хибриден продукт на интерсубективност-

та и интрасубективността3. Това са реалности, 

които съществуват единствено в нашето спо-

делено въображение, защото те възникват 

само в хода на взаимоотношенията между 

хората и групите хора. На базата на интерсу-

бективната реалност възниква това, което 

наричаме култура. 

                                                      
3 Говорим за хибриден продукт, защото генезисът на значе-

нията е интерсубективен, а смислите са интрасубективни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ние непрекъснато проверяваме и оценява-
ме реалността и това е диалогичен процес, кой-
то поражда преживяването за действителност. 
Действителността е динамична и променлива и 
Ясперс казва, че тя „сякаш лежи напречно на 
времето” (с. 132). Преведено на лексиката на 
Августин това означава, че действителността е 
винаги настояща, независимо дали е настояще 
на настоящето, настояще на миналото или нас-
тояще на бъдещето (1). 

Реалността е многопластова и включва инт-
расубективния и интерсубективния психичен 
живот. Това, което наричаме „клинична реал-
ност”, е някъде сред тези пластове. Изглежда, 
неслучайно съществуват различни типове пси-
хопатологии, защото те изследват и описват 
различни реалности. Описателната Ясперсова 
психопатология с елементи на ранна феноме-
нология е с фокус обективна и субективна реал-
ност. Феноменологичната и херменевтичната 
психопатология изследват субективната реал-
ност, а културалната и антропологичната психо-
патология са тясно методологически свързани с 
интерсубективната реалност. 

От всичко това следва, че за да обхванем яв-
ленията в тяхната цялост, трябва да съчетаваме 
различни психопатологични подходи и това би 
могло да се нарече психопатология на комплекс-
ността (2). Това е методологичен подход, който 
трябва да подбере адекватен методичен инсту-
ментариум (напр. описание, интервю, феноме-
нологичен анализ, участващо наблюдение и т.н.), 
така че максимално да обхване реалностите. 

Разбира се, както различните реалности ин-
терферират помежду си, така и различните пси-
хопатологии се допълват взаимно и понякога се 
припокриват, защото разглеждат едни и същи 
феномени, но от различни гледни точки. Раз-
личните гледни точки обаче са важно нещо, за-
щото нерядко могат да водят до различна ин-
терпретация на феномена, което, освен че има 
важна диагностична значимост, спомага за по-
добряване на връзката „пациент – терапевт”, а 
оттам – и за укрепване на терапевтичния али-
анс. 
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ПРЕДГОВОР 

Повод за написване на тази работа ми дадоха някол-

ко болни, които имах случая да наблюдавам в Психиат-

ричната клиника през 1934 г. и по-късно, които напра-

виха силно впечатление върху мене и колегите в клини-

ката с това, че говореха на някакъв „непознат и нераз-

бираем език”, както те твърдяха. Неколцина от тези 

болни бяха изпратени за наблюдение и психиатрично 

освидетелстване поради възбудено срещу тях преслед-

ване от страна на военната съдебна власт за отказ да 

служат войници под предлог, че религията им забраня-

вала това. По-право се оказа, че това не е някаква спе-

циална религия, но една особена християнска евангелс-

ка секта „Петдесетници”, към която тези болни принад-

лежаха. Болните не показваха изразено психотично със-

тояние; касаеше се по-скоро за психопати, чието болес-

тно психично устройство се изразяваше главно в техните 

особени религиозни изживявания. От тях научих, че тази 

секта имала свои привърженици навсякъде из България, 

включително София, че правят редовни религиозни съб-

рания, където говорят на „чужди езици” и че дори пред-

стоял общ събор на петдесетниците в България.  

Поради значителния интерес, който представляваха 

тези хора от психопатологично гледище, аз и колегата д-

р Емануил Шаранков се възползвахме от „поканата”, 

която ни се отправи, ако желаем, да присъстваме на 

техния „събор”, и на 26 и 27 май същата година ние 

двамата им бяхме действително гости в с. Турски Тръс-

теник, Никополско, където се състоя съборът. Дължа да 

заявя, че бяхме приети много любезно и ни бяха дадени 

всички улеснения да направим своите проучвания, като 

бяхме допуснати до всички техни религиозни събрания 

и „обреди”. Възползвани от едно обстоятелство, а имен-

но това, че и двамата владеехме много добре стеногра-

фия, ние държахме подробни и буквални протоколи на 

техните религиозни събрания. Именно този материал аз 

използвам в сегашния ми труд. Облегнат главно на него 

и на някои други случаи с патологични религиозни из-

живявания, които впоследствие имах възможност да 

наблюдавам, аз не без известно смущение се осмелявам 

да пристъпя към толкова трудната и деликатна област 

за нормалната и патологичната психология на религиоз- 
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ното чувство, като се надявам поне да доп-

ринеса за проучването на една проява от 

нашия културен и обществен живот. Разби-

ра се, естеството на повдигнатите въпроси е 

такова, а и човешкият дух е така устроен, 

че неволно се правят по-големи или по-

малки отклонения, излизащи вън от рамки-

те на една научна работа – а именно, навли-

зане в областта на метафизиката, прилагане 

на някои места и на финално мислене, за 

което се смята, че няма място в една строго 

научна работа. Доколкото ми е възможно, аз 

съм се стремял да огранича до минимум те-

зи неизбежни метафизични отклонения.  

Чувствам приятния дълг да изкажа тук 

своята голяма благодарност на моя сърдечен 

приятел д-р Емануил Шаранков за неговата 

любезна готовност да ми отстъпи използва-

нето и на неговата част от стенографските 

протоколи.  

УВОД 

... Какво е значението на религиозното 

чувство за душевно здравия и за душевно 

болния човек? Това е един колосален въпрос, 

изчерпателен отговор на който не може да 

се даде в рамките на една подобна работа, 

нито пък моята компетентност е достатъчна 

за това. Така, както поставям въпроса, аз 

ще се помъча да набележа някои проблеми, 

които са от съществено значение за целта, 

която съм си поставил: да направя, докол-

кото е възможно, едно разграничение меж-

ду проявите на религиозното чувство в 

здравата и болестно изменената психика. 

Преди всичко, поставя се един предва-

рителен въпрос: религиозното чувство за-

дължително ли е за всеки пълноценно раз-

вит, здрав психично човек, е ли то необхо-

дима съставка на всяка здрава психика, 

или е един изкуствен продукт, присаден у 

човека като член на едно общество, натра-

пен му просто от обществото с известна 

принуда, каквато представляват обичаите, 

нравите, традициите, подражанието и т.н. 

По този въпрос мненията се различават 

коренно. Докато едни, в това число Dürk-

heim, Guyau, стоят на първото становище, 

други, като Renan, виждат в религиозното 

чувство един инстинкт, и следователно една 

органическа и вкоренена в неговата струк-

тура биопсихична функция. Така, Dürkheim 

твърди, че религиозните явления се състоят 

в задължителни вярвания, присъединени 

към определени „практики”, и че всяка вяра 

произхожда от една принуда, упражнена от 

социалното цяло върху членовете му, че ре-

лигията е една задължителна философия, 

прибавена към една практическа дисцип-

лина; чувството на любов, страх, респект, 

зависимост и др., които се явяват във вяр-

ващите и благочестиви души, са една ре-

перкусия, продукт на социално внушение. 

Противоположно на това, Renan смята, че 

религиозният човек вярва по инстинкт, тъй 

както птицата вие своето гнездо. 

Guyau смята, че религиите, с изключение 

на католицизма и мохамеданството, посте-

пенно се освобождават от своя свещен харак-

тер и противонаучните си твърдения; те се 

отказват и от игото, под което посредством 

традициите са държали индивидуалното съз-

нание. Той определя религията на бъдещето, 

l’irréligion, като състояние на независимост и 

религиозна аномия. Религията не е дошла от 

човешкото сърце, тя грубо е дошла от вън.  

Ницше също е на мнение, че една вяра 

изобщо изразява една принуда, наложена от 

известни условия и покоряване пред авто-

ритета на известно общество.  

Th. Ribot застъпва становището, че ни-

кой човек, живеещ в определено общество, 

не може да бъде чужд на религиозните 

идеи, въпреки че те може да нямат върху 

него голяма власт. Той допуща, че може да 

има хора абсолютно без религиозно чувство, 

но такива случаи той ги оприличава със 

случаите на морална слепота (cécité morale) 

(като се изключат идиотите, имбецилите и 

невъзпитаваните глухонеми).  

Spranger смята религиозното чувство ка-

то една от формите на живота; неговото 

проявление е интимно преплетено в другите 

форми, които животът може да приеме, а 

именно научното и теоретично мислене, ес-

тетиката, социалната дейност и любовта, 

политическата дейност и т.н.; за него рели-

гиозното чувство е налице тогава, когато 

единичното преживяване се поставя в по-

ложително или отрицателно отношение с 

целокупната дейност на индивидуалното 

жизнено ядро – следователно религиозното 

чувство е иманентно на всяка човешка дей-

ност, въпреки че може да не бъде разпозна-

вано изрично като такова.  

Аналогично е схващането на Jung (op. 

cit.), който в религията вижда едно отноше-

ние към най-висшето и най-голямо благо, 

стойност (Wert). 
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В края на краищата, повече от съмни-

телно е доколко отделният човек, човешкото 

общество и човечеството може да мине на-

пълно без религия. Даже и тогава, когато 

отделният индивид или група такива твър-

дят, че са се освободили напълно от всякак-

ви религиозни предразсъдъци, че тяхната 

религия е безверието, атеизмът, нихилизмът 

и т.н., ние имаме право да се съмняваме, че 

това е наистина така. Под тези форми често 

се крие една по-висша религиозност, стре-

меж към нещо по-висше. Касае се, както се 

изразява Spranger, за една прикрита рели-

гиозност (verkappte Religiosität), която не 

може да разбере сама себе си... При истинс-

кия атеизъм остава най-малко вярата в 

един собствен и абсолютно вътрешен бог, 

който е съборил другите богове. 

Религиозното чувство у човека под една 

или друга форма съществува винаги където 

има полет, замах за живот... Всяко човешко 

чувство, когато се издигне на голяма висо-

та, когато достигне своя апогей, може да 

придобие религиозен характер... Ние ще 

видим по-късно, че религиозното чувство 

все пак остава едно здраво жизнено чувст-

во, че то всъщност дава възможност за едно 

пълно разгъване на личността, за един пъл-

ноценен живот. Приемането на една надин-

дивидуална абсолютна инстанция като опо-

ра на личния живот увеличава нашата ак-

тивност и сили, докарва чувството на по-

голяма увереност и спокойствие, „освобож-

дава от вътрешните съпротивителни сили, 

които се противопоставят на природата на 

човека” (Mehlis), създава психично единст-

во... Затова ние ще видим малко по-късно, 

че процесът на религиозното обръщение 

представлява за много случаи от неврози и 

психози процес на излекуване и възстано-

вяване на единството на невротично или 

психотично разкъсаната личност.  

………. 

ПЪРВА ЧАСТ  

... Психастенията е едно болестно със-

тояние, което често води до абнормни рели-

гиозни изживявания. Аз вече изложих един 

случай с натрапчиви идеи на богохулство. У 

този тип личности, ананкастите, душевното 

раздвояване е твърде изразено, чувството 

на несигурност и неспокойствие и липса на 

душевен покой са застъпени в една висока 

степен и всичко това ги прави склонни към 

религиозни изживявания. 

„Този, който още се колебае относно ус-

тановяването на най-висшето благо, цен-

ност, е разкъсан и пълен с отчаяние, а този, 

който го е намерил, познава мира” (Spran-

ger). Нуждата от мир е една основна пот-

ребност на религиозните души. „Certitude, 

certitude, joie, paix” се провиква измъчената 

душа на Паскал в момента на неговото ре-

лигиозно обръщение, станало през една нощ 

на 1654 г. 

... Случаите на „религиозна меланхолия”, 

описвани от някои по-стари автори, между 

които и Крафт Ебинг, не могат да се прие-

мат за специални форми на религиозна лу-

дост. Такава изобщо не съществува. Касае 

се за други нозологични единици, при които 

религиозните изживявания образуват една 

по-голяма или по-малка част от болестните 

изживявания на заболелия. Наблюдението 

отбелязва, че при някои психози религиоз-

ните изживявания са по-чести. Такива са 

епилепсията, шизофренията, хистеричните 

помрачения на съзнанието и особено мелан-

холията и параноята. Внимателното проуч-

ване на случаи от подобни психози показва, 

че болестните религиозни изживявания не 

са първични явления. Те са само едно „се-

кундерно изпълване” на психозата (в смисъ-

ла на Вернике), в която основното смущение 

е друго. Това най-ясно личи при меланхоли-

ята. Депресивните идеи при последната, 

дължащи се на една първична промяна в 

основното жизнено настроение, придобиват 

лесно характер на идеи за вина и грехов-

ност, изоставеност от Бога, самообвинение 

в недостатъчно религиозно усърдие и т.н. 

Като се имат предвид тесните връзки, които 

съществуват между чувството за виновност, 

грях и религията, тези душевни свръхстой-

ни идеи са много лесно разбираеми при ме-

ланхолиците. Те обаче, както споменах, не 

са израз на нещо първично в смисъл на ед-

на болестна промяна в религиозните изжи-

вявания, а представляват само една форма, 

в която се облича потиснатото жизнено чув-

ство или „витална мъка”. Не напразно Берг-

сон смята религиозното чувство за едно би-

ологично приспособление към живота, което 

е налице навсякъде, където има воля да се 

живее (élan vital). А тъкмо тя липсва при ме-

ланхолиците. Затова при меланхолията ре-

лигиозните делирантни25идеи могат да се 

изразят и в богохулство. Такъв случай опис-
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ва Крафт Ебинг, а и аз вярвам, че в изло-

жения от мене случай на психастения с 

натрапчиви идеи за богохулство се касае 

всъщност за депресия.  

... Манията, колкото и неблагоприятна 

да е за възникването на делирантни религи-

озни изживявания, може да даде повод за 

такива. Повишеното самочувствие и наст-

роение при нея, усещането на необикновени 

сили, които приливат към личността, може 

да доведат до идеи за величие с религиозно 

съдържание... Състоянието на болния изоб-

що може да се характеризира като един ви-

хър на идеи, едно състояние на необикнове-

но просветление на духа, на който стават 

достъпни непознати дотогава истини, едно 

състояние на разширение на съзнанието и 

на сливане с космичното, един изблик на 

сили – все елементи, характеризиращи едно 

религиозно мистично състояние, което носи 

много от белезите на един мистичен екстаз. 

Друго едно психотично състояние, при 

което често се явяват религиозни изживя-

вания в халюцинаторно-делирантна форма, 

това е епилептичното помрачение на съзна-

нието. С големи основания се смята, че Мо-

хамед е страдал от епилепсия, а може би и 

свети Павел. Относно последния се изтъква, 

че видението, което имал по пътя за Да-

маск, е било резултат от едно епилептично 

помрачение на съзнанието. За някои про-

роци от стария Завет съществуват сериозни 

основания да се мисли, че са страдали от 

епилепсия. В някои случаи състоянието на 

религиозен мистичен екстаз показва несъм-

нени връзки с епилепсията. От такова ес-

тество е била психичната аура при Достоев-

ски (за който е доказано, че е страдал от 

епилепсия), която се е състояла в кратко-

трайно усещане на необикновено щастие, 

такова, каквото, ако би продължило повече, 

той не би бил в състояние да издържи. Поз-

нато е мнението на Ломброзо, който вижда 

в състоянието на вдъхновение епилептичен 

еквивалент ... Но и вън от епилептичните 

помрачения на съзнанието епилептиците са 

известни със своята прекалена набожност, 

религиозна мечтателност, „ханженство” и 

т.н. Не напразно древните са наричали епи-

лепсията „свещена болест” (morbus sacer).  

Хистерията, и специално състоянието на 

хистерично помрачение на съзнанието, осо-

бено често се придружава от болестни рели-

гиозни изживявания. Споменах, че още 

Charcot е причислявал към хистерията про-

роческия и религиозния делир3.6Тези прояви 

на хистерията, както правилно забелязва 

Фройд, изглежда, че особено са били чести в 

средните векове, когато съдържанието на 

хистерията и изобщо на неврозата, както се 

изразява той, се е маскирало често под една 

демонологична дреха. Делир с идeи на овла-

дяване (от божеството или от други мистери-

озни сили) e бил една от любимите теми на 

хистерията...  

... В групата на шизофренните психози 

(шизофренията и парафренията) и парано-

ята твърде често се наблюдават болестни 

религиозни изживявания … В много от слу-

чаите на люде с прекалена и болестно изос-

трена набожност, при които приспособява-

нето към обществената среда се нарушава и 

индивидът по-малко или повече се изолира 

от нея, се касае за парафренни състояния. 

Много от вдъхновителите на нови секти, ко-

ито се радват на временен успех, са параф-

реници. 

Една особено благоприятна почва за 

развиването на делирантни системи с рели-

гиозно съдържание представлява параноя-

та. Стеничността на характера на парано-

ика, упоритостта и концентрираността на 

волята у него, специалното устройство на 

неговия афективен и мисловен живот с тен-

денция за фалшифициране на външната 

действителност, силно развитата фантазия, 

неговото тщестлавие, към което се добавя 

присъщото му недоволство от установения 

ред, невъзможността му да се приспособи 

към средата, едновременно със склонността 

му да я промени, пречупи и пригоди към 

личността си, да създаде една нова и подхо-

дяща за него среда, правят от параноика 

най-подходящия тип на душевно устройство 

на религиозен реформатор, на начинател на 

нови течения в религията...  

... Крепелин поставя пророческия делир 

в параноята. На теоманията и теомегалома-

нията трябва да се гледа като на един рели-

гиозен делир у параноици. Крепелин описва 

един забележителен случай от теомания у 

параноик. Otto Weinreich посвещава цяла 

една студия на теоманията у един сира-

кузки лекар – Menekarates, живял в четвър-

тия век преди Христа, който, смятайки се 

за Зевс, е бил събрал около себе си цяла ед-

на група от доста видни хора, с които се е 

отнасял едва ли не като с роби и които 

                                                      
3 налудност (бел ред.) 
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представлявали подчинените му олимпийс-

ки богове... Известно е, че и Ницше е стра-

дал от теомегаломания... 

... Ако религиозната делирантна система 

се явява за някои параноици „съдба”, логи-

чен продукт от развитието на тяхната бо-

лестна личност, то за много от тях тя е ед-

новременно търсене на изход от психозата. 

Кречмер в работата си за сензитивната па-

раноя изтъква много добре, че приемането 

на една „надиндивидуална линия на пове-

дение” за много параноици представлява 

освобождение от непоносимото вътрешно 

напрежение. 

............ 

Мистицизъм. Няма друг въпрос, по кой-

то да са се развивали толкова горещи спо-

рове в науката и религията...  

... В областта на психологията на рели-

гията мистичното изживяване според някои 

е най-висшата форма на религиозно изжи-

вяване. При него индивидът е в непосред-

ствено общение с Бога, той се слива с него. 

Относно начина, по който се извършва това 

интимно общуване с Бога, това сливане на 

индивида с окръжаващото, с космичното, 

което става пълно със смисъл и значение, 

често пъти самите мистици не могат да си 

дадат сметка. Способността за мистични 

изживявания изглежда вродена, макар и да 

може да бъде увеличена с някои специални 

процедури (познати на йогите, дервишите, 

суффиите и др.) и състояща се в специален 

телесен и духовен режим, свързан често пъ-

ти с изтезания, интоксикации, сексуални 

изстъпления и т.н.  

... Характерно за мистичното състояние 

е неподатливостта му за описание с думи. 

Някои смятат това за твърде разбираемо, 

като се държи сметка, че при мистичното 

изживяване ние влизаме в досег с ирацио-

налното, със самата същност на нещата 

(Ding an sich4),7която може да се познае са-

мо по този начин; на интелектуалното поз-

нание са достъпни само отношенията меж-

ду нещата, светът на явленията.  

... Обикновено мистичното състояние за-

почва повече или по-малко внезапно и 

свършва също така. То може да бъде с по-

голяма или по-малка амнезия. 

Подчертава се от много страни, че вина-

ги едно състояние на мистичен екстаз е еро-

                                                      
4 нещата в себе си 

тично украсено. Според Antheaume et Drom-

mard еротичният делир има винаги един 

религиозен нюанс; „еротизмът и мистициз-

мът са от един и същ дънер”. 

... Защото мистичното състояние обик-

новено се явява с белезите на един автома-

тизъм, т.е. нещо, което не принадлежи на 

личността, на Аза, и макар и да е вярно до-

някъде, че може би някои от най-големите 

постижения в религиозната и културна ис-

тория на човечеството да са постигнати по 

този начин, църквата с право осъжда мис-

тичния екстаз, защото се касае за автома-

тични, извънсъзнателни религиозни изжи-

вявания, до които се идва без лично усилие. 

Това схващане на църквата се доближава 

донякъде до схващането на Кант за катего-

ричния императив: само това, което е доби-

то от чувството на дълг и с цената на една 

вътрешна борба и противопоставяне, има 

нравствена, респ. религиозна стойност. За-

това и становището на Кант относно мисти-

цизма е крайно отрицателно, наричайки го 

„religiose Schwärmerei5”.8 

... Bleuler по повод на будистката рели-

гия (в която склонността към мистицизъм е 

особено изразена) е на същото мнение: и той 

говори за психична дегенерация. Действи-

телно, доколкото у мистицизма има силно 

изразени противно-Аз-ови стремления, това 

е така.  

... В такъв случай изходът според устой-

чивостта на личността може да бъде двояк: 

или затваряне в себе си, едно социално от-

връщане и мизантропия, или излизане от се-

бе си и сливане с неблагоприятно настроени-

те обществени и други сили на околната сре-

да, отричане на смисъла на обикновеното 

реално и съзирането на висшето благо в едно 

сливане с природата (която се одушевява) 

или божеството. По такъв начин се въз-

становява загубеният мир на душата и става 

едно ново приспособяване към живота.  

В тази светлина мистицизмът е едно осъ-

дително отказване от себе си и като така 

противобиологично явление. Той се явява 

като проява на една еудемонична или хедо-

нистична воля, една проява, продуктите на 

която може би са нереални, но без която 

животът би изгубил за някои натури много 

от своята прелест, своята сила, така да се 

каже, своя смисъл и значение …  

                                                      
5 религиозен ентусиазъм 
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Критерии на нормалното и патологич-

ното религиозно чувство 

... Преди всичко за критерий за нормал-

ност и болестност не може да служи обек-

тивното съдържание на религиозните идеи, 

съдържащи се в религиозното вярване: до-

колко те представляват една обективна ис-

тина. Самият Св. Павел отрича този крите-

рий... Религиозните догми не са от областта 

на познанието и на рационалното обясне-

ние. Да се иска да се затвърди вярата с на-

ука, това означава да се изсушат нейните 

най-добри сокове.  

Затова критерий за нормално и болестно 

в областта на религиозните вярвания могат 

да бъдат само практичният, респ. прагма-

тичният, и генетичният. При първия кри-

терий меродавно е действието, което има да-

дено религиозно вярване върху обществото 

или индивида: е ли то положително, или от-

рицателно, благоприятно или неблагоприят-

но. При генетичния критерий меродавен е 

начинът на образуването на религиозното 

вярване: дали той е нормално-психологичен 

или не; даже няма значение дали религиоз-

ното вярване засяга един здрав или душевно 

болен човек. Както вече изтъкнах, когато 

разгледахме отношенията между меланхо-

лията и религиозното чувство, последното 

при психозите най-често не се явява пър-

вично болестно променено; то само образува 

част от една делирантна система, явила се 

вследствие други причини. То е само една 

форма на проява на първичното, основното 

смущение.  

... От това гледище патологично ще бъде 

всяко религиозно изживяване, което нама-

лява жизнеността на индивида. Въпреки че 

на религиозното чувство е иманентно извес-

тно отричане от личната воля и предоставя-

не на тази на Бога (респ. „космичната воля”, 

надличната воля и т.н.), обаче, за да бъде 

здраво едно религиозно чувство, това отказ-

ване от личната воля не трябва да надмине 

границата, зад която ще бъде застрашена 

жизнеността на самия индивид и ще се на-

мали неговото жизнено приспособление. От 

това гледище състоянието на пасивност, 

отричането от живота и на живота е 

критерий на болестния мистицизъм (свой-

ствен главно на ориенталските народи).  

 ... Доколкото съдържанието на религи-

озното вярване може да служи като мерило 

за неговата нормалност или болестност, мо-

же да се изтъкне, че докато нормалните ре-

лигиозни вярвания се отнасят до неща, кои-

то са вън от възможностите за една обек-

тивна проверка и като така не влизат в 

разрез с това, което всекидневният опит е 

направил всеобщо достояние, при патоло-

гичните религиозни изживявания често пъ-

ти имаме обратното.  

 Що се касае до генетичния критерий за 

нормалните или болестните религиозни из-

живявания ... когато едно религиозно вяр-

ване се породи изключително по несъзнате-

лен механизъм, когато то е загубило всички-

те си връзки с личността, когато се явява 

съвсем чужд продукт на обикновеното съз-

нание, ... на него трябва да бъде гледано ка-

то на един болестен продукт. На нормалното 

религиозно вярване обикновено са чужди 

проявите на психичен автоматизъм като 

различните видове халюцинации и т.н.; об-

щуването с Бога при него става само по-

средством молитвата, но не и по някакъв 

свръхестествен начин, посредством психич-

ни автоматизми или под формата на едно 

непосредствено сливане с Бога (при което 

играят роля особено халюцинациите на об-

щата сетивност – синестезичните халюци-

нации). Молитвата е едно вътрешно общу-

ване с Бога, продукт на едно усилие на лич-

ността, при което последната се съзнава ка-

то нещо отделно от Бога, а не слято с него, 

както е при екстатичните форми на религи-

озните изживявания, при които всъщност 

имаме краткотрайна теомегаломания.  

В заключение ще кажа, че най-верният 

критерий за нормалност или болестност на 

едно религиозно вярване или на религиоз-

ното чувство е този: стимулира ли то живота 

на индивида или на обществената група 

(по-голяма или по-малка), съдържанието на 

чиято религия образува – тогава е здраво, 

или се явява отрицание на живота – тогава 

е болестно.  
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ОТЗИВИ ЗА БЪЛГАРСКОТО ИЗДАНИЕ (СОФИЯ, РИВА, 2017) 
 

Могат да бъдат изтъкнати много достойнства на тази книга и нейния ав-

тор – умението да представи високо специализирана материя по достъпен, 

увлекателен и същевременно задълбочен начин; респектираща ерудиция и 

академична самодисциплина; завидно боравене с различни домени на поз-

нание и пр. Но най-симпатичното качество е загрижеността – както към чита-

теля, когото внимателно повежда в една слабо позната и все още плашеща 

територия, така и към героите – хората с психично страдание... 

Доц. д-р Харалан Александров (из предговора към книгата)  

 

... тази книга запълва една празнина, която имаше в нашата литература. 

Макар и завършена и перфектно структурирана, монографията е един жив 

организъм, който след време ще послужи на нови студии на автора или други 

изследователи в тази изключително интересна интердисциплинарна област.  

… горещо препоръчвам на всички професионалисти, посветени, заин-

тересовани или просто любопитни да прочетат този шедьовър, изстрадан и 

сътворен от Георги Ончев.  

Проф. д-р Петър Маринов, дмн (Бълг. сп. психиатр., 2017, 2(3): 266-267)  

 

Такава книга дава пространство на читателя – да вдишва атмосферата 

на повествованието и извън него, да задава въпроси и да има колебания, 

да не е пасивен пътник по маршрута на познанието, а заедно с автора да 

наднича из потайностите около разказаното, с детински плам да се удивля-

ва на причудливите хрумвания на Битието, с които то налага своите зако-

номерности, и да заявява възхитата си пред Човека, посегнал да разкрие 

природните тайни... 

Д-р Тодор Толев, дм (Бълг. сп. психиатр., 2017, 2(3): 268-270)  

 

Книгата завършва с „Епилог”, който е тържествен, едновременно ево-

люционен и визионерски. Той е като някакво продължение на увода на 

книгата, който е с отворен край. Ако трябва да го кажа с мои думи, наисти-

на цената, която плащаме за това, че сме се родили и живеем сега, е твърде 

висока, защото отворените, динамични общества водят до дезинтеграция 

на личността... 

Проф. д-р Георги Попов, дмн (Бълг. сп. психиатр., 2017, 2(3): 271-275)  
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ 

 
ПОДГОТВЯНЕ НА ПУБЛИКАЦИЯ ЗА НАУЧНО МЕДИЦИНСКО ИЗДАНИЕ 

Научният продукт представлява създадено или адаптирано ново знание. Научният текст трябва да е резултат от внимателно обмисляне и 

преценка на всеки детайл от изложението. Представянето на научна информация предполага строга логичност и последователност, стег-

нат и точен изказ, обективно констатиране на фактите; убедителна аргументация. Яснотата на израза е приоритет. Научното изложение 

се характеризира със специфични изисквания за структурно-композиционно оформяне на различните жанрови форми (статия, обзор, 

описание на случай, резюме).  

Приемат се за публикуване: оригинални статии, обзори, клинични случаи, реферати, рецензии, кратки научни съобщения (писма до редактора и 

др.). Първите три жанра са обект на рецензиране (със стандартизирани формуляри), а останалите подлежат на експертна преценка от страна на 

редколегията.  

Заглавието на всеки научен труд, независимо от жанровата му определеност, трябва да привлича вниманието, да е разбираемо, кратко, 

точно – то представя предмета на изследването. За допълнителна информативност може да се оформи подзаглавие. 

Резюмето съдържа в сбит вид специфичните особености на изследването – цел/предмет, използвана методика, главни резултати и из-

води. Разпространява се и чрез вторични информационни издания (бази данни), т.е. трябва да носи основните елементи от научния при-

нос. То не трябва да съдържа цитати и илюстративен материал, нито абревиатури, които могат да се избегнат.  

Ключовите думи се използват за тематично категоризиране на статията в базите данни (и други вторични издания) и за съответно търсене 

при справки. Задача на автора е да предложи в синтетичен вид най-значимите понятия от своя труд. Ключовите думи за всеки вид публика-

ция са между 3 и 8 на брой, като могат да бъдат единични думи или кратки словосъчетания, общоприети в конкретната област на познание. 
 
ОРИГИНАЛНА СТАТИЯ 

Оригиналните научни статии задължително разглеждат собствен материал по обстойно описана методика. Форматът Въведение/увод + 

цел – Материал и методи – Резултати – Обсъждане – Изводи/заключение  има нормативен характер.  

Увод. Основната му функция е да даде отговор на въпросите: какви са мотивите за провеждане на изследването и каква е непосредстве-

ната му цел. Спомагателни функции: да даде основни сведения, нужни за разбиране на статията; кратък обзор на подобни изследвания 

на други автори; връзка със сходни проблеми; предназначение; оценка на значението на проблема. 

Mатериал и методи. В този раздел се назовават характеристиките на изследваните групи – отговаря ли изследваният материал на пос-

тавената цел на проучването; анализират се начинът на селекция – критерии за включване/изключване, техниката на рандомизация; 

обсъжда се съпоставимостта на сравняваните групи; обяснява се използваният метод като подходящ за поставената цел, посочват се 

статистическите методи, декларира се спазването на етичните правила. 

Резултати. Този раздел трябва да съдържа всички резултати и само резултатите. Текстът се допълва от илюстративен материал – 

снимки, диаграми, таблици. От автора се очаква да прецени обективността или субективността на резултатите, както и дали те дават 

отговор на поставените въпроси. Да се избягва дублирането на информация (едни и същи данни, представени като таблица и фигура; в 

текста и в илюстрация). 

Обсъждане. Интерпретират се данните и тяхното значение, разглеждат се проблеми с използваните методи/техники, сравняват се сходс-

тва и различия с други студии от литературната справка, извежда се приносът на резултатите за осветляване на поставения проблем. 

Обсъждат се противоречия, нерешени въпроси, нежелани явления, неочаквани резултати, съмнения, алтернативни интерпретации и 

хипотези, статистически разлики. Данните са обобщават. Необходимо е да се избягват: недоказани твърдения, преувеличаване значи-

мостта на данните, отклоняващи се/периферни въпроси, атаки към други студии и автори или тяхното безкритично преразказване, емо-

ционални призиви към читателя. 

Заключение. Резюмира основните резултати и прави изводи от изследването. 
 
НАУЧЕН ОБЗОР 

Обобщава съдържанието на известен брой източници, посветени на една тема за определен период. Обсъждането на автори и текстове 

трябва да е съобразено с тематичната и проблемна релевантност към целта на изследването. Предназначението му е да разгледа опита, 

актуалното състояние и тенденциите по даден проблем, аргументирано да се оцени материалът и да се предложат конкретни, практичес-

ки използваеми изводи и препоръки. Очаква се логично свързано, последователно изложение, без да се преразказват механично източ-

ниците. Подзаглавията са тематични. 
 
ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЙ (КАЗУИСТИКА) 

Клиничните случаи съдържат „Въведение“, „Описание на клиничния случай“, „Обсъждане“ и „Изводи“.  Има разширена обзорна част, за да 

се аргументира значимостта на описвания случай. Не е приемлив телеграфният стил – препис от История на заболяването. 
 
КРАТКИТЕ НАУЧНИ ЖАНРОВЕ следват приблизително структурата на оригиналната статия.  

ПИСМАТА ДО РЕДАКТОРА обсъждат критично научен проблем, нерешен към момента, или дискутират друга публикация. 
 
СПИСЪКЪТ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ, поместен в края на работата, трябва да обхваща само тези публикации, които действително са изпол-

звани и са необходими, за да се очертае основата, върху която се гради изследването. Да не се предлага изобилие на литература за сметка на 

нейната актуалност. Да се минимизира автоцитирането. Настойчиво се препоръчва цитирането (познаването) и на български източници. 

Цитиранията на библиографските източници в текста се обозначават с цифри в квадратни скоби по реда на появата им. Библиографията 

се подрежда по реда на поява на източниците 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, 2019, 

27(1):197-201. 
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– 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. 6th ed. G. M. Danovitch (Ed.). Boston, Little, Brown and Co., 2019, 109-122. 

– Книги: Автор(и). Заглавие. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: Шейтанов Й. Системни васку-

лити. С., Мед. и физк., 2019, 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."). Настойчиво се препоръчва цитирането (познаването) и на български източници. При преводни не-

периодични издания се посочват още оригиналният език на публикацията и преводачът. 
 
ЕТИЧНИ НОРМИ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ  

Авторите трябва да гарантират, че представят за публикуване собствени разработки, а ако са използвали чужди данни и/или текст, това е 

посочено чрез цитиране. Съблюдава се стриктното спазване на авторското право – текстове с над 10% дословно повторение на чужда пуб-

ликация се връщат за преработка. 

Повторното публикуване на един и същ научен труд в периодично издание е допустимо само под формата на вторична публикация, отра-

зяваща данните на първичната, на която изрично се позовава. Кореспондиращият автор декларира, че материалът не е публикуван досега, 

освен като резюме на съобщение, изнесено на научна проява, и не е предложен за публикация другаде. 

Всички изследователи, които имат принос към концепцията и изпълнението на научното изследване, следва да бъдат посочени като съ-

автори. Отговорният автор има грижата те да са одобрили окончателния вариант на представяния за публикуване труд, както и да са 

запознати с критичните бележки и препоръките за корекция от рецензирането. 

Към лица или институции, които са допринесли интелектуално или са оказали техническа, материална или финансова помощ и др., авто-

рите могат да отправят благодарност в края на текста. 

Авторите носят отговорност за съдържанието на публикациите. Представените материали и описаните в тях изследвания следва да съответ-

стват на утвърдените етични стандарти относно провеждането на клинични и/или експериментални проучвания с хора (декларацията  от 

Хелзинки)  и опитни животни. Не трябва да се споменават пациенти с техните имена, инициали или да се предоставя снимков материал, на 

който те могат да бъдат разпознати. 

Желателно е декларирането на липса на конфликт на интереси, на отсъствие или наличие на финансова обвързаност на изследването и 

провеждащите го институции. 
 
СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА 

Всички представени данни трябва да бъдат анализирани статистически. Статистическите методи трябва да се описват достатъчно под-

робно, така че информираният читател, който има достъп до оригиналните данни, да може да провери представените резултати. Резул-

татите трябва да се представят количествено (когато е възможно) чрез подходящи промеливи – напр. медиана и диапазон (или персенти-

ли) за непараметрични данни, или средна стойност ± стандартна грешка, стандартно отклонение (или доверителни интервали) за нор-

мално разпределени данни.  

Да се избягва използването единствено на р-стойности при проверката на хипотези, тъй като този подход не дава достатъчно количест-

вена информация. Желателно е да се посочват точните р-стойности, заедно с подходящите доверителни интервали.  

Броят на измерванията (обемът на извадката) задължително се посочва и се обосновава начинът на изчисляването. Опишете процедури-

те за рандомизация, ако има такива. 

Трябва да се посочат статистическите програми, с които е извършен анализът, както и тяхната версия. 

Използваните статистически термини, съкращения, символи  следва да се дефинират еднозначно. 
 
ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ 

Всяка статия започва със заглавие (без съкращения), имена на авторите (без посочване на академични и други титли), тяхната месторабота, 

обозначена с цифров индекс, резюме, ключови думи – на български и на английски език.  

Кореспондиращият автор посочва свои данни за контакт (електронен адрес, по желание – пощенски адрес и телефон).  
 
Обем (приблизителен) на предлаганите публикации: 

Вид публикация Брой думи в основния текст Брой думи в резюмето Брой референции 

Оригинална статия 2500-5000 200-300 30 

Обзор 3000-6000 100-200 50 

Клиничен случай 1000-3000 100-200 20 

Кратко научно съобщение, реферат, рецензия 500-1000 – 10 

 
Приемат се файлове на програма MS Word. Няма специфични изисквания за размер и вид на шрифта, разстояние между редовете, полета и 

друго оформление. 

Илюстративният материал (таблици, фигури, снимки) се поставя на съответните места в текста със заглавия и легенди на български език. Загла-

вията на фигурите не трябва да са включени в изображението. Необходимо е снимките да бъдат с добро качество (поне 300 dpi) и подходящ 

формат (.jpg, .tif, .png). Таблиците трябва да бъдат предоставени във формат, който може да се редактира, а не като изображения. 

Използваните в текста специфични  съкращения се въвеждат в скоби при първата поява на цялото наименование. 

Мерните единици следва да са по системата SI.  

Използвайте само стандартни съкращения, като в заглавието и абстракта те трябва да се избягват. В текста на публикацията при първо изпол-

зване на съкращението пълният термин трябва да бъде представен.  
 
Материалите се изпращат на e-mail: bulg.j.psychiatry@gmail.com 
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS 
 

PREPARING A PAPER FOR A MEDICAL SCIENCE JOURNAL 

A scientific product represents a newly produced or adapted knowledge. The scientific text is meant to be a result of careful consideration and eval-

uation of all details of the report. Presentation of scientific information is supposed to have strict consistency and sequence, a concise and exact 

wording, objective assertion of facts; convincing argumentation. Clearness of wording is a priority. The scientific report is characterized by specific 

requirements for the structural-compositional appearance of different genre types (article, review, case report, abstract).  

The following are accepted for publishing: original articles, reviews, clinical case reports, reference papers, reviews, short communication papers 

(letters to editor, etc.). The first three genres are subject to peer review (with standardized forms), and the rest are submitted to expert evaluation 

on behalf of the editorship.  

 

Title of a scientific paper, irrespective of its genre determination, should attract the attention, be understandable, short, and exact – it represents 

the study object. A subtitle can be prepared for extended informativeness. 

 

Abstract contains the specific features of the study in a concise manner – aim/subject matter, methods used, main results and findings. It is distrib-

uted also through secondary informational titles (data bases), i.e. it should include the main elements of the scientific contribution. It should not 

contain either citation or illustrative material, or abbreviations, which can be precluded.  

 

Key words are used for topical categorization of a paper in data bases (and other secondary titles) and related search in inquiries. The objective of 

the author is to propose the most significant concepts of his work in a synthetic manner. Key words to any kind of publication range between 3 and 

8; they can be single words or short word-groups, which are commonly accepted in the specific area of knowledge. 

 

ORIGINAL ARTICLE 

Original scientific articles necessarily review a unique material according to thoroughly described methods. The format of Introduction/preface 

+objective – Materials and Methods – Results – Discussion – Findings/Conclusion is of a normative character.  

Preface. Its main function is to provide answer of the following questions: what are the rationales to perform the study and what is its direct aim. 

Auxiliary functions: preface gives the main information that is required to understand the article; a short review of similar studies performed by other 

authors; relation to similar problems; the intended purpose; an assessment of the significance of the topic. 

Materials and Methods. In this section, the characteristics of studied groups are specified – showing the correspondence of the study material to the 

set objective of the study; the method of selection – criteria for inclusion/exclusion, and technique of randomization, are analyzed; the comparability 

of compared groups is discussed; the used method is explained as being appropriate for the set objective, statistical methods are shown and the 

compliance with ethical standards is declared. 

Results. This section contains all the results and nothing more than the results. The text is supplemented with illustrative material – pictures, charts, 

and tables. The author is expected to assess the objectivity or subjectivity of the results as well as whether they answer the preset questions. 

Avoidance of doubled information (the same data is presented as table or figure; within the text and with an illustration) is required. 

Discussion. Data and its significance are interpreted; the issues of the used methods/techniques are reviewed; similarities and differences with 

other studies from literature references are compared; the contribution of results in the clarification of a set problem is depicted. Contradictions, 

unsolved questions, undesired events, unexpected results, doubts, alternative interpretations and hypotheses, and statistical differences are dis-

cussed. Data is summarized. Avoidance of the following is required: unproven statements, exaggeration of the data significance, diverg-

ing/peripheral questions, attacking and non-critical retelling of other studies and authors, and emotional appeals to readers. 

Conclusion: The main results are resumed and the conclusions based on the study are shown. 

 

SCIENTIFIC REVIEW 

It summarizes the contents of a number of sources dedicated to a single subject during a defined period of time. Discussion of authors and text 

should be in compliance with the thematic and problematic relevancy to the study aim. It is intended to review the experience, current state and 

trends in a given problem, asses the material by an argued manner and suggest the specific, practicable conclusions and recommendations. A 

logically linked, consistent narration, without mechanically retelling the sources, is expected. Subtitles are thematic. 

 

CLINICAL CASE REPORT (CASUISTRY) 

Clinical Case Reports consists of Introduction, Clinical Case Description, Discussion and Conclusions. An extended review section is used to 

demonstrate the significance of the presented case. The telegraphic style with duplication of a case history, is unacceptable. 

 

SHORT COMMUNICATION GENRES follow approximately the structure of an original article.  

LETTERS TO EDITOR discuss a scientific issue, which is unsolved at the time, in a critical manner or consider other papers. 

 

THE LIST OF LITERATURE REFERENCES at the end of the work has to embrace only the publications virtually used and required to delineate the 

basis, on which the study is designed. Avoid presenting abundant references at the account of their up-to-dateness. Minimize self-citation. Citing 

(familiarity with) Bulgarian sources is strongly recommended, too. 

Citation of bibliographic references within the text is designated by numbers in square brackets following the order of appearance. Bibliography is 

arranged following the order of appearance of the sources within the text. Each source is written in a new line, with an Arabic number. Sources are 

structured in the following manner: 

– Articles: Author(s). The article title. Journal title (abbreviated under the Index Мedicus), year, volume, number (issue) in round brackets, papers 

(from-to). Example: Yakub YN, Freedman RB, Pabico RC. Renal transplantation in systemic lupus erythematosus. Nephron, 2019, 27(1):197-201. 
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– Papers from an edited book: Author(s). Title. In: The edited 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. 6th ed. G. 

M. Danovitch (Ed.). Boston, Little, Brown and Co., 2019, 109-122. 

– Books. Author(s). Title. Place of publication (city), publishing house, year of publication, pages (from-to). Example: Sheytanov Y. Systemic 

Vasculitis. Sofia, Medicina i Fizkultura, 2019, 8-11.  

In cases of not more than three authors, their surnames followed by their initials (without periods) are written. In cases of more than three authors, 

“et al.” is written after the name of the third author. For translated books, also the original book language and the translator are written. 

 

ETHICAL NORMS IN PUBLISHING  

Authors must warrant that they submit for publication their own studies and in case different author's data and/or text are used, these are specified 

by citations. Strict adherence to copyright issues is maintained – texts including more than 10% of literal replication of different publication are 

returned for reprocessing. 

A secondary publishing of the same science paper in a periodical is allowable only in the form of a secondary publication reflecting the data from an 
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