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НЕСУИЦИДНО САМОНАРАНЯВАНЕ: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ISAS И ABASI/ABUSI
В НЕКЛИНИЧНА ПОПУЛАЦИЯ ОТ ЮНОШИ
Рая Димитрова1, Златислав Стоянов2, Петър Петров1, Галина Радкова1
1
Катедра по психиатрия и медицинска психология
2
Катедра по физиология и патофизиология
Медицински университет „Проф. д‐р Параскев Стоянов“ – Варна

Резюме. Цел: Да се приложат два инструмента за изследване на несуицидното самонараняващо
поведение в неклинична популация от юноши на възраст 14‐18 години в град Варна, като се фоку‐
сира върху функции, причини и предразполагащи фактори. Метод: Участниците на случаен прин‐
цип са разделени в две групи, като всяка попълва анонимно един от двата въпросника, свързани с
несуицидно самонараняване, ISAS или ABUSI/ABASI. Въпросниците са с фокус основен метод на
самонараняване, причина за самонараняване, поведение непосредствено преди него и рискови
фактори за самонараняване. Резултати: От общо раздадени 329 анкети са попълнени 174. Като
основен метод на самонараняване участниците са посочили порязването. Мнозинството от участ‐
ниците извършват самонараняващи действия поради мотиви за самонаказание. Данните за сексу‐
ално, емоционално и вербално насилие са сигнификантно асоциирани с мисли и действия на са‐
монараняване. Извод: От извършената едноетапна оценка е видно, че несуицидното самонараня‐
ване представлява проблем и в България, като тенденциите в нашата страна съвпадат с описаните
в литературата. Имаме съмнение за културни различия в мотивите и причините за поддържане на
несуицидно самонараняване, които трябва да се потвърдят с допълнителни бъдещи изследвания.
Ключови думи: несуицидно самонараняване, юноши, функции

NON‐SUICIDAL SELF‐INJURY: APPLICATION OF ISAS AND ABASI/ABUSI
IN A NONCLINICAL POPULATION OF BULGARIAN ADOLESCENTS
Raya Dimitrova1, Zlatislav Stoyanov2, Petar Petrov1, Galina Radkova1
1
Department of Psychiatry and Medical Psychology
2
Department of Physiology and Pathophysiology
Medical University “Prof. Dr. P. Stoyanov” – Varna
Abstract. Aim: To administer two new for Bulgaria instruments for the assessment of non‐suicidal self‐
injurious behavior in a nonclinical sample of adolescents aged 14 to 18 years from Varna, with a focus on
functions, motives and predisposing factors for the behavior. Method: Participants are randomly
assigned to two groups, and each participant completes one of the two instruments, used for the
assessment of NSSI, ISAS or ABASI/ABUSI. The instruments are designed to determine the main method
of self‐harm, motives for the self‐harm, behaviors immediately prior self‐harming, and risk factors,
leading to the self‐harm. Results: From the 329 distributed questionnaires, 174 were fully completed. As
the main method of self‐harm, the participants indicated cutting. The majority of adolescents self‐harm
as a way to punish themselves. The sexual, emotional and verbal abuses are significantly correlated with
the thoughts and actions of self‐injury. Conclusion: From the performed assessment is evident that non‐
suicidal self‐injury presents a problem in Bulgaria, with tendencies observed here coinciding with
international literature. There are factors suggesting cultural differences in the motives and functions,
which maintain non‐suicidal self‐injury, requiring further and future study.
Key words: non‐suicidal self‐injury, adolescents, functions

4

Р. Димитрова, Зл. Стоянов, П. Петров, Г. Радкова. Несуицидно самонараняване …

ВЪВЕДЕНИЕ
Несуицидното самонараняване представля‐
ва разрастващ се феномен както в западния
свят, така и в България. По данни от чуждест‐
ранната литература разпространението на това
поведение засяга между 5 и 25% от юношите на
възраст под 18 години, като най‐често посочва‐
ният процент е около 10% (Ross и Heath [22]),
(Baetens et al. [4]). За разпространението в Бъл‐
гария конкретни данни липсват, но основание
за безпокойство има, особено като се отчита
фактът, че в глобализирания свят чрез социал‐
ните медии периодично се разпространяват иг‐
ри, филми или картини, подтикващи младите да
извършват различни действия на самонараня‐
ване (Hamm et al. [7]).
Несуицидното самонараняване е познато на
психолози и психиатри от доста години, но по‐
ради неясната му дефиниция, етиология и ця‐
лостна концептуализация изследването му бе в
застой за продължителен период (Василев, 2016
[1]). Особено трудни са опитите да се намери
правилната дефиниция на това състояние. Спо‐
ред Nock и Favazza [20] несуицидното самона‐
раняване представлява умишлено увреждане
на собствените телесни тъкани без суицидно
намерение, като това увреждане се извършва
поради причини, които не са социално одобре‐
ни. Това все по‐широко възприемано напосле‐
дък определение набляга на разграничението
на несуицидното самонараняване от различни‐
те действия с цел извършване на самоубийство.
По своята същност двете поведения имат сходс‐
тва, но и много различия (Guertin [6], Nock et al.
[17]). През последните години нараства и броят
на проучванията върху мотивите или причините
за извършване на несуицидното самонаранява‐
не (Klonsky, 2007 [10], Nock и Prinstein [16],
Klonsky, 2014 [12], Andover et al. [3]).
Несуицидното самонараняване е феномен на
младите, който се наблюдава в гимназиална
възраст, но съществува тенденция за изместване
на началото (първи акт на самонараняване) към
по‐ранна възраст. Наблюдава се превес на женс‐
кия пол над мъжкия, но това не бива да се абсо‐
лютизира като факт (Еюбова, 2018 [2]). Юношест‐
вото, като преход от детството към зрелостта, се
характеризира с различни невробиологични,
хормонални и закономерно съпътстващи ги пси‐
хични промени. Сред последните присъстват
емоционална, поведенческа и психическа турбу‐

ленция. Тези промени предразполагат подраст‐
ващите към по‐силно преживяване на негативни
емоции и чувствителност към критика (Teicher,
1956 [25], Sturman и Moghaddam [24]). Схващане‐
то, че състоянието се провокира от негативни
емоции, е потвърдено от проучвания на няколко
групи изследователи – Nock и сътр. [19], Glas‐
sman и сътр. [5], Hooley и St Germain [9]. Но това
едва ли е единствената причина. Причини биха
били опити да се създаде баланс между социума
и индивида, баланс между вътрешна болка и
външен израз, или по‐общо казано – търсенето
на механизми за адаптация.
По принцип в своя ход несуицидното само‐
нараняване не води до неблагоприятен (фата‐
лен) изход, тъй като ремитира спонтанно и с
времето се наблюдава редукция (Plener et al.
[21]). Съществуват обаче данни, че повторните
несуицидни самонаранявания снижават прага
за извършване на реален суицид (Muehlenkamp
и Gutierrez [14], Nock et al. [18], Hargus et al. [8]).
Има данни също, че това поведение създава
предпоставки за оформянето на високорисков
контингент от юноши, при които е по‐висок рис‐
кът не само за извършване на суицид в бъдеще‐
то, но и за развитие на депресия или тревожно
разстройство, както и за злоупотреба с различни
психоактивни вещества и алкохол. Коморбид‐
ността на несуицидно самонараняване с раз‐
лични психиатрични диагнози също е доказана
в литературата (Nitkowski и Petermann [15]).
Много родители, възпитатели, а дори и
професионалисти, работещи с младежи, не ус‐
пяват да разпознаят несуицидното самонараня‐
ване, не успяват да го разберат и да го адреси‐
рат по правилен и адекватен начин. Считат го за
способ за привличане на внимание, слабост или
тийнейджърски опит за манипулация. Доскоро
несуицидното самонараняване в клиничните
среди, и не само, бе възприемано единствено
като симптом на личностовото разстройство
„Емоционално нестабилна личност”, или спо‐
ред DSM‐5 – „Borderline personality disorder”
(Soloff et al. [23]). Тази свръхгенерализация про‐
тиворечи на високата честота в общата попула‐
ция на юноши, които се самонараняват, но не
покриват критериите за поставяне на диагноза в
своето индивидуално развитие. В последното
издание на DSM‐5 се откроява нова диагностич‐
на категория „Състояния, нуждаещи се от до‐
пълнително изследване”, където е отбелязана
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необходимостта от допълнително изучаване на
феномена „Несуицидно самонараняване”. Тази
класификационна категория затвърждава лип‐
сата на знания за същността на това поведение
въпреки изключителния интерес и напредък в
тази сфера.
Пълноценното изучаване на несуицидното
самонараняване предполага използването на ви‐
сокоинформативни и надеждни инструменти. В
България обаче към момента липсват национално
възприети стандарти за това, не съществува на
български език широкообхватен инструмент за
оценка на несуицидното самонараняване.
В настоящото пилотно проучване си поста‐
вихме за цел в неклинична популация от юноши
на възраст 14‐18 години да приложим и срав‐
ним два нови за България инструмента, използ‐
вани в чужбина в проучванията на несуицидно‐
то самонараняване.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Изследването се проведе в периода март‐
май 2018 г. в две гимназии в град Варна, сред
контингент със сходни демографски характерис‐
тики. Средната възраст на анкетираните бе 16
години (SD = 1.37). От общо раздадени 329 ан‐
кети попълнени и обработени бяха 174.
След анализ на литературата ние се спряхме
на два въпросника, използвани в чужбина, които
според нас биха били удачни за целите на из‐
следване в неклинична популация: Inventory of
Statements About Self‐injury (ISAS) (Klonsky и Glenn
[11]) и Alexian brothers’ assessment of self‐injury/
Alexian brothers’ urge to self‐injure (ABASI/ABUSI)
(Washburn et al. [26]). Двата инструмента имат
сходни функции – събиране на информация от‐
носно: основен метод на самонараняване, често‐
та на самонараняването (вкл. първи и последен
опит), чувства непосредствено преди самонара‐
няването (вкл. време от възникване на мисълта и
желанието за самонараняване до извършване на
акта), както и разкриване на подлежащите моти‐
ви за извършване на самонараняване.
Всеки участник попълни един от двата въп‐
росника – ISAS или ABASI/АBUSI. Въпросник ISAS
попълниха 87 участници – 55 момичета и 32
момчета. Използваната за сравнение скала
ABUSI бе попълнена от общо 81 участници, но
поради непълни данни отпаднаха 27 резултата.
Петдесет и четири участници попълниха изцяло
въпросника (37 момичета и 19 момчета).

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ
ISAS
От участниците, попълнили ISAS, 28% споде‐
лят за употреба на наркотични вещества, раз‐
лични от алкохол и цигари. Положителен отго‐
вор за извършване на несуицидно самонараня‐
ване дадоха 75 участници, като много от тях
ползват повече от един метод на самонараня‐
ване. Общо 47 участници са отговорили на въп‐
рос за основен метод на самонараняване, като
16 от тях (36%) посочват порязването, 7 (16%)
посочват удрянето в тъпи предмети, 6 (13%)
разкървавяването на стари рани. От общо 58
участници, дали отговор на въпроса, 22 (38%)
споделят, че не изпитват болка при самонара‐
няване. Двадесет и осем (61%) от 46 отговорили
споделят, че изминава по‐малко от час от вре‐
мето на възникване на желание за самонараня‐
ване до извършването на самото действие.
Тридесет и трима от 48 (68%) съобщават, че ис‐
кат да спрат да се нараняват.
Съществуват над 13 причини за извършване
на несуицидни самонаранявания, като с най‐
голяма честота са регулация на афекта, самона‐
казание, обгрижване, антидисоциативно, анти‐
суицидно, търсене на силни усещания, сближа‐
ване с околните, създаване на бариери, повлия‐
ване на околните, доказване на издръжливост,
отбелязване на дистрес, отмъщение, автоно‐
мия. Klonsky и съавт. (2015) са създали двуфак‐
торен модел на функциите на самонараняване:
единият фактор, отговорен за интраперсонал‐
ните функции (афект регулация, антидисоциа‐
ция), и другият – отговорен за интерперсонал‐
ните (социални) функции (сближаване с връст‐
ници, повлияване на околните) [13]. В нашето
проучване оценка на функциите и причините за
самонараняване бе направена, като участници‐
те отговориха на 39 твърдения (айтеми), които
описват горепосочените 13 функции на несуи‐
цидното самонараняване. Открояват се няколко
тенденции, които съответстват на установените
от други автори закономерности. В нашето из‐
следване лица, които са отговорили на айтем 3
(„Когато се самонаранявам, аз се наказвам“) с
по‐висока стойност (валидно е за тях), са отго‐
ворили с по‐ниска стойност (не е валидно за тях)
на айтем 8 („Когато се самонаранявам, аз се
сближавам с връстници“), айтем 15 („Когато се
самонаранявам, аз показвам, че съм разли‐
чен/отделен от другите“), айтем 21 („Когато се
самонаранявам, аз се сливам с околните“), ай‐
тем 22 („Когато се самонаранявам, аз търся по‐
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мощ от околните“), айтем 25 („Когато се само‐
наранявам, аз си отмъщавам на другите“), ай‐
тем 33 („Когато се наранявам, аз изпробвам
границите си“) и айтем 34 („Когато се самона‐
ранявам, аз създавам белег за приятелство с
околните“). Айтеми 8, 21 и 34 в констелация
имат отношение към „сближаването с връстни‐
ци“ като функция на несуицидното самонараня‐
ване. Айтем 33 е отговорен за търсенето на сил‐
ни усещания като мотивация за извършване на
несуицидно самонараняване, айтем 25 е отго‐
ворен за отмъщението към другите като мотив,
а айтем 22 – за метод на повлияване на интер‐
персоналните отношения.
Заслужава да се посочи сигнификантната
корелация (r = 0.38, p = 0.01) между женски пол
и извършване на несуицидно самонараняване в
резултат на възникнали суицидни мисли, без да
бъдат предприети действия.
ABASI/АBUSI
В резултатите от скала ABASI/АBUSI се отк‐
рояват силни и значими корелации (r = 0.57; p =
0.01) между преживяно сексуално насилие в
миналото и желание за самонараняване през
последната седмица, и време, прекарано в
мисли за самонараняване. Същевременно всич‐
ки мисли и действия за самонараняване през
последната година не показват зависимост със
сексуално насилие в миналото. Преживяно
емоционално и вербално насилие е значително
корелирано (r = 0.41; p = 0.01) с продължителни
и трайни мисли за самонараняване, в сравнение
с преживяно сексуално насилие. Определени
методи на самонараняване са асоциирани в по‐
голяма степен с преживяванията на емоцио‐
нално или вербално насилие. Тези поведения
са „Драскане, търкане или щипане на кожата до
степен на насиняване или разкървяване“ преди
10‐годишна възраст и „Драскане или дълбаене
по кожата (на символи, думи, знаци и др.) с цел
да се причини болка или нараняване“.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получените данни от ISAS сочат, че причини‐
те юношите и девойките да извършват самона‐
раняващи действия се дължат основно на инт‐
раперсонални негативни състояния, свързани
със самонаказание. В контекста на двуфактор‐
ния модел на Klonsky (2015) [24] мотивите за
несуицидно самонараняване са независими от
социалните аспекти на това поведение. Само‐
нараняването като способ за интерперсонално

повлияване или сближаване не е застъпено
сред изследваната популация. Женският пол е
по‐предразположен към развитието на разст‐
ройства на настроението, в частност депресивни
разстройства. По отношение на самонаранява‐
нето в резултат на суицидни мисли при момиче‐
та бихме могли да предположим, че в клинич‐
ната картина на тези индивиди има данни за
афективно разстройство, но е необходимо до‐
пълнително изследване в тази насока.
Резултатите от втората скала ABASI/АBUSI
носят прогностична стойност, и в по‐голяма сте‐
пен, носят информация за рисковите и предраз‐
полагащи фактори за извършване на несуицид‐
ни самонараняващи действия. Лица, преживели
сексуално насилие, приемат действията на са‐
монараняване като бърза и навременна реак‐
ция за справяне с болката, докато лица, изло‐
жени на емоционално и вербално насилие, по‐
казват траен модел на отдаване на мисли за
самонараняване, като механизъм за справяне с
хроничния характер на тормоза.
Недостатък на скалите ABASI/ABUSI е тяхната
непригоденост за нашата популация, като е не‐
обходима адаптация на въпросника. Времето за
попълване е по‐продължително и съдействието
на участниците е значително по‐ниско при
ABASI/ABUSI въпреки ценната информация, коя‐
то носи той. Нито един от въпросниците не е
скринингов. Необходимо е разработването на
нов, скринингов инструмент, пригоден за кул‐
турните специфики на нашата страна.
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НАРУШЕНИЯТА В КОГНИТИВНИТЕ ФУНКЦИИ НА ПАЦИЕНТИ
С БИПОЛЯРНО АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО, ШИЗОФРЕНИЯ
И ТЕХНИТЕ РОДСТВЕНИЦИ – ЕНДОФЕНОТИП И ПРЕДИКТИВНА СТОЙНОСТ
Младен Пенчев1, Вихра Миланова2
1
Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – София
2
Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска” – София
Резюме. В настоящата разработка се обсъждат когнитивните нарушения при пациенти с биполяр‐
но афективно разстройство (БАР) и шизофрения и техни родственици. В сравнителен план са
представени резултати от решаване на когнитивни тестове на болни с двете заболявания и на тех‐
ни родственици първа и втора степен, а резултатите и на трите групи (болните с шизофрения, бол‐
ни с БАР, родственици на болни с шизофрения и БАР) са сравнени с резултатите на здрави контро‐
ли. Сравнен е и средният успех на участниците при завършване на средно образование. Установи‐
ха се нарушения при двете групи пациенти в сравнение с контролите, като по‐засегната е групата
на шизофренно болните. Роднините на пациентите също се представят по‐лошо на тестовете в
сравнение със здравите контроли. Двете групи пациенти и техните родственици имат по‐слаб ус‐
пех в сравнение с контролите при завършване на средно образование.
Ключови думи: когнитивни нарушения, биполярно разстройство, шизофрения, родственици, ендофенотип

COGNITIVE IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH BIPOLAR AFFECTIVE
DISORDER, SCHIZOPHRENIA AND THEIR RELATIVES –
ENDOPHENOTYPE AND PREDICTIVE VALUE
Mladen Penchev1, Vihra Milanova2
1
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Sofia
2
Psychiatry Clinic, University Hospital “Alexandrovska” – Sofia
Abstract. In the current study, cognitive impairments in patients with bipolar affective disorder (BAD),
schizophrenia and their relatives are discussed. The results of the neurocognitive tests, done by the
patients with both disorders (BAD and schizophrenia) and their first and second degree relatives, are
compared and the results of the three groups (patients with schizophrenia, patients with BAD and
relatives of the patients with schizophrenia and BAD) are compared with the results of healthy controls.
The average high school grade of the investigated participants is also compared. Disturbances in both
groups of patients compared to controls are established. In our sample, patients with schizophrenia are
more impaired than patients with BAD. The relatives of both groups of patients, have lower results on
the neurocognitive tests than healthy controls. Both groups of patients and their relatives have lower
average high school grades compared to controls.
Key words: cognitive impairment, bipolar disorder, schizophrenia, relatives, endophenotype

УВОД
Шизофрения е психично заболяване, харак‐
теризиращо се със значима степен на инвали‐
дизация и не случайно класикът Крепелин на‐
рича това заболяване dementia praecox. Когни‐
тивните симптоми при шизофрения включват,

без да ги изчерпват, дефицитите във внимание‐
то, процесуалната скорост, паметта и екзеку‐
тивните функции [18, 23]. Въпреки че в много от
случаите шизофрения протича пристъпно, въз‐
становяванията между пристъпите с остра симп‐
томатика обикновено не са пълноценни.
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Биполярното афективно разстройство, от
друга страна, е заболяване, протичащо фазово,
с редуване на манийни и депресивни епизоди и
светли интервали между тях. Заболяването съ‐
що води до когнитивен спад и снижение на со‐
циалното функциониране на пациентите [8, 15].
Сравнително скорошни метаанализи върху
неврокогнитивните нарушения при биполярно и
шизофренно разстройство сочат, че различията
между двете заболявания, що се касае до ког‐
ницията, са по‐скоро количествени, отколкото
качествени [8, 9].
Мненията относно началото и прогресията
на когнитивните увреждания при двете разст‐
ройства са разнопосочни. Множество проучва‐
ния привеждат доказателства за ранната поява
на дефицити още през детството при шизоф‐
ренно болни, далеч преди разгръщането на ши‐
зофренната психоза [10, 12, 19]. Други автори
отдават по‐голямо значение на загубата на ког‐
нитивни способности непосредствено около
началото на първия психотичен епизод [12]. При
биполярно разстройство някои проучвания по‐
казват нормални, а понякога и „повишени” спо‐
собности в училище при децата и юношите, ко‐
ито в по‐късен етап развиват афективно заболя‐
ване [13]. Имайки предвид това, можем да при‐
емем, че пациентите с БАР развиват когнитивен
дефицит по време на заболяването, докато ши‐
зофренните имат нарушения в когницията да‐
леч преди дебюта на разстройството. Съществу‐
ва и противоположно мнение. При някои из‐
следвания са регистрирани когнитивни наруше‐
ния още при първи епизод на БАР, а също и при
здрави родственици на пациенти с биполярно
разстройство [7, 24]. Интересни са данните от
лонгитудинално проучване върху индивиди с
висок риск за развитие на биполярно разстройс‐
тво и депресивен епизод [17]. Авторите устано‐
вяват, че при юношите, които по‐късно развиват
БАР, са налице нарушения в екзекутивните фун‐
кции. Младежите, развили униполярна депре‐
сия, или останали здрави, не са имали отклоне‐
ния при тестовете за изследване на когнитивни‐
те способности. Задълбочаването на нарушени‐
ята при БАР се потвърждава от други проучва‐
ния [20].
Леки когнитивни нарушения при здрави
родственици от първа степен са установени и
при двете заболявания [7, 22]. Нарушенията са
по‐изразени при близките на шизофренно бол‐
ни, но както и при самите пациенти, разликите
са количествени, а не качествени.

КОГНИТИВНИТE НАРУШЕНИЯ ПРИ ПСИХИЧНИ
РАЗСТРОЙСТВА В КРЪГОЗОРА НА БЪЛГАРСКАТА
ПСИХИАТРИЧНА НАУКА

Интересът към когнитивните нарушения при
психиатричните болести в българската психиат‐
рична научна общност не е от вчера. В обзор по
темата от 2004 г. Ст. Кръстев отбелязва, че най‐
важното клинично следствие на когнитивния
дефицит при шизофренно болни, е неблагопри‐
ятното му влияние върху социалното и профе‐
сионалното функциониране, а оттам – и сериоз‐
но влошаване на качеството на живот [3]. В ста‐
тия, посветена на когнитивните нарушения при
афективни и тревожни разстройства, Ст. Тодо‐
ров отбелязва отчетливите когнитивни симпто‐
ми при пациенти с голям депресивен епизод и
внася яснота в определението на т.нар. „псев‐
додементен синдром” [4]. В друго обзорно про‐
учване по темата за когницията при шизофре‐
ния А. Брощилов прави анализ на характеристи‐
ките и динамиката на когнитивните нарушения
при заболяването. Авторът заключава, че когни‐
тивните нарушения оказват значително влияние
върху протичането на заболяването в дългосро‐
чен план, което налага усилията да се концент‐
рират целенасочено върху лечението им [2]. В
друго обзорно изследване Е. Божкова отбелязва
определеното значение на когнитивните нару‐
шения и предиктивната им стойност за изхода
на заболяването [1]. В своя авторска разработка
Св. Хараланов въвежда понятията „хипер – и
хипопроцесиране” при изучаване на когнитив‐
ните и други клинични симптоми, правейки па‐
ралел между шизофрения и биполярно разст‐
ройство. Според автора при шизофренно разст‐
ройство съществува първичен когнитивен де‐
фицит в преработката на стимулната информа‐
ция, която е наречена от него „хипопроцесира‐
не” [5].

МАТЕРИАЛ И МEТОДИ
Настоящото проучване е срезово по дизайн.
Участниците пациенти в проучването бяха под‐
брани от хоспитализираните болни в Универси‐
тетската психиатрична клиника на УМБАЛ
„Александровска“, както и от пациенти, посе‐
щаващи извънболничните психиатрични служ‐
би. Хоспитализираните болни бяха изследвани
за когнитивните им способности непосредстве‐
но преди изписването. Да участват в изследва‐
нето бяха поканени и техни здрави родственици
от първа и втора степен. Здравите контроли бя‐
ха набирани от персонал и доброволци.
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ИНСТРУМЕНТИ

5. Verbal Fluency Test (VFT)
Задачата за оценяване плавността и асоциа‐
тивността на мисловния процес (вербална флуен‐
тност) е въведена за оценяване на част от екзеку‐
тивните функции, които са локализирани във
фронталния лоб, а именно генериране на незау‐
чени предварително думи, които са общи за ня‐
каква област [14]. Класическият вариант изисква
да се изброяват думи (вербална флуентност).

ДИАГНОЗА И ДАННИ ЗА ХОДА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
ЧРЕЗ ДИАГНОСТИЧНО ИНТЕРВЮ ЗА ПСИХОЗИ (ДИП)
Диагностичното интервю за психози е полус‐
труктурирано интервю, което се използва за
клинични и епидемиологични цели. Изработено
е с цел поставяне на диагноза, както и за оценка
на настоящото клинично състояние, ход на за‐
боляването, социално функциониране, т.е. ця‐
лостна оценка на заболяването в надлъжен и
напречен срез [11].

СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА
Статистическата обработка на резултатите
беше извършена с помощта на SPSS‐19. Използ‐
вани бяха методи за проверка на разпределе‐
нията, сравняване на средни стойности, коре‐
лационен анализ, регресионен анализ, логис‐
тична регресия и други помощни методи.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОГНИТИВНИЯ СТАТУС
1. Trail Making Test (TMT‐A, B)
2. ТМТ [6] е един от най‐често прилаганите
невропсихологични тестове и е включен в мно‐
жество батерии. Чрез него се добива информа‐
ция за визуалното търсене, бързината на превк‐
лючване и екзекутивните функции. Тестът се със‐
тои от две части. Част А изисква от изследвания
да свърже последователно числа от 1 до 25, кои‐
то са в разбъркан порядък върху лист хартия.
Чувствителна е за скорост на визуалното търсене
и психомоторна скорост. Част В е по‐сложна и
изисква свързване в последователен ред на
цифри и букви, като изследваният трябва да ги
редува (1‐А‐2‐В‐3‐С и т.н.), т.е. да редува по‐
силен (цифра) с по‐слаб (буква) стимул. Тестът
регистрира нарушения в екзекутивните функции.
3. Digit Symbol Test (DST)
4. DST [25] е писмен тест за оценка на нев‐
рокогнитивни и психомоторни функции и пър‐
воначално е съставна част от тест батерията за
изследване на интелигентност на Векслер
(Wechsler, 1939). Прилага се за оценка на вни‐
мание, работна памет, скорост на заучаване,
организация на възприятията, визoмоторна ко‐
ординация и селективно внимание, които са
сред важните фактори, определящи крайния
резултат.

ЦЕЛИ
1. Да се обективизират и сравнят когнитив‐
ните нарушения при пациенти с биполярно
афективно разстройство и шизофренно разст‐
ройство.
2. Да се сравнят когнитивните резултати на
здрави родственици на пациенти с тези на кон‐
тролите неродственици.
3. Да се установи наличието на ендофенотип‐
ни когнитивни маркери за двете заболявания.

РЕЗУЛТАТИ
ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗВАДКАТА
Участниците в изследването са общо 132
души. От тях пациенти с биполярно афективно
разстройство са 42, пациенти с шизофренно
разстройство 53, контроли 11 (здрави участници
без родствена връзка с пациенти) и 26 здрави
родственици на пациенти от първа и втора сте‐
пен. Всички участници са на възраст между 18 и
37 г. В детайли демографските характеристики
на извадката са представени на таблица 1.

Таблица 1. Разпределение на участниците по пол, диагнози и възраст
Пол

Контроли

Здрави родственици

Биполярно разстройство

Шизофрения

Общо

Мъже

5

12

15

28

52

Средна възраст

25,67 г. sd 4,9

26,52 г. sd 5,1

30,73 г. sd 5,2

29,79 г. sd 5,01

28,73 г. sd 5,03

Жени

6

14

27

25

80

Средна възраст

26,25 г. sd 4,5

27,35 г. sd 4,7

30,78 г. sd 5,4

29,56 г. sd 5,10

28,86 г. sd 5,00

Общо

11

26

42

53

132

Средна възраст

26,11 г. sd 4,7

26,93 г. sd 5,02

30,76 г. sd 5,3

29,68 г. sd 5,05

28,85 г. sd 5,01
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СРАВНЕНИЕ НА КОНТРОЛИТЕ, ЗДРАВИТЕ РОДСТВЕНИЦИ,
БИПОЛЯРНИТЕ И ШИЗОФРЕННИТЕ ПАЦИЕНТИ ПРИ
ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КОГНИТИВНИТЕ ТЕСТОВЕ

При провеждане на сравнителния анализ на
резултатите от тестовете на различните групи

участници се извършиха съответните корекции
за пол, възраст и образование. Резултатите на
различните групи участници в изследването при
решаване на когнитивните тестове и сравнение‐
то им са представени на следващата таблица 2.

Таблица 2. Сравнение на контролите, здравите родственици, биполярните и шизофренните пациенти при представянето
на когнитивните тестове
Тест
ТМТ-А

ТМТ-В

DST

VFT

Участници
Контроли/роднини
Контроли/БАР
Контроли/шизофрения
Роднини/БАР
Роднини/шизофрения
БАР/шизофрения
Контроли/роднини
Контроли/БАР
Контроли/шизофрения
Роднини/БАР
Роднини/шизофрения
БАР/шизофрения
Контроли/роднини
Контроли/БАР
Контроли/шизофрения
Роднини/БАР
Роднини/шизофрения
БАР/шизофрения
Контроли/роднини
Контроли/БАР
Контроли/шизофрения
Роднини/БАР
Роднини/шизофрения
БАР/шизофрения

Разлика в средните
-22,792
-26,927
-58,014
-4,135
-35,222
-31,087
-43,122
-75,928
-170,246
-32,806
-127,125
-94,319
14,490
20,632
27,998
6,142
13,508
7,367
5,341
5,577
9,518
,236
4,177
3,941

ТМТ‐А (психомоторна скорост,
визуално търсене, моторни умения)
Не се установяват статистически значими
разлики между контролите и роднините на па‐
циенти, въпреки че контролите се справят с тес‐
та средно с 22 секунди по‐бързо. Съществени са
различията между контролите и двете групи
пациенти, като по‐голяма е тази между контро‐
лите и шизофренно болните (58 сек средно), а
може да се каже, че наполовина по‐малка е
между контролите и пацентите с БАР (прибли‐
зително 26 сек средно). Това означава, че конт‐
ролите средно решават с 56 и 26 секунди по‐
бързо теста, в сравнение с двете групи болни.
Интересна е находката, която показва липса на
статистически значима разлика между здравите
родственици и пациентите с БАР (р=0,986), а
разликата в средните е само 4 секунди, което
означава, че пациентите с БАР се справят с теста
добре, почти колкото здравите роднини на па‐
циенти. С други думи, изследваните от теста
функиции са засегнати в малка степен при па‐

Стандартно отклонение
11,977
6,824
6,267
12,124
11,819
6,543
34,068
19,412
17,826
34,486
33,619
18,612
2,866
1,633
1,500
2,901
2,828
1,566
1,466
,835
,767
1,484
1,447
,801

Значимост
,229
,001
,000
,986
,016
,000
,586
,001
,000
,777
,001
,000
,000
,000
,000
,150
,000
,000
,002
,000
,000
,999
,022
,000

циентите с БАР, а и при родствениците на паци‐
енти с БАР и шизофрения. Родствениците се
представят обаче статистически значимо по‐
добре от шизофренно болните (р = 0.016), като
разликата между биполярните и шизофренните
е също статистически значима.
ТМТ‐В (екзекутивни функции)
Може да се каже, че ситуацията с теста за
екзекутивни функции е аналогична. Няма раз‐
лика, която да е статистически значима между
контроли и здрави роднини (р = 0,586), въпре‐
ки че знакът минус сочи, че контролите се
справят средно с около 43 секунди по‐бързо с
теста. Не се открива и статистически значима
разлика между роднините на пациенти и паци‐
ентите с БАР (р = 0,777), но такава е налице
между контролите и биполярните (р = 0.001).
Пациентите с шизофрения се представят ста‐
тистически значимо по‐зле от всички останали
групи участници.
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DST (внимание и работна памет)
При DST се наблюдава качествена отлика с
горните два теста, а именно – статистически зна‐
чимата разлика между контролите и родствени‐
ците на пациенти (р < 0.001). Веднага прави впе‐
чатление и липсата на статистически значима
разлика между роднините и пациенти с БАР (р =
0,150). Вземайки под внимание тези данни, мо‐
жем да кажем, че по отношение на вниманието
и работната памет роднините на пациенти са за‐
сегнати по отношение на тези функции в степен,
близка до засягането на пациентите с биполярно
разстройство. Останалите резултати не са изне‐
надващи. Отново пациентите с шизофренно раз‐
стройство са със значимо по‐слаби резултати от
всички останали групи. Знакът пред средните
стойности е положителен, тъй като в този случай
и при VFT по‐големият резултат е по‐добрият, за
разлика от ТМТ‐А и В, където по‐бързото справя‐
не, т.е. по‐малкият брой секунди, се интерпрети‐
ра като и реално е по‐добрият резултат.
VFT (гладкост на асоциативния поток)
И тук отново намираме статистически зна‐
чима разлика между контролите и роднините
на пациенти (р=0,002). Контролите се справят
значително по‐добре и от двете групи пациенти.
Роднините и пациентите с БАР се представят по
абсолютно равностоен начин, което е видно от
разликата в средните, равна на 0,236, и р‐
стойността, която е приблизително единица (р =
0,999). Този резултат много прилича на резулта‐
та при DST и можем отново да кажем, че по от‐
ношение на асоциативната гладкост роднините
на пациенти са засегнати съизмеримо с пациен‐
тите с биполярно разстройство. Ако се вгледаме
в разликите в средните стойности (среден брой

изброени животни), ще видим, че може би дос‐
та логично най‐засегнати са отново пациентите
с шизофрения, като разликата между тях и кон‐
тролите е средно приблизително 10 животни,
изброени в повече от контролите. Такъв резул‐
тат е двойно по‐лош от този на останалите –
родственици и пациенти с БАР.
Важно е може би да се отбележи, че въпре‐
ки че са клинично здрави, роднините на паци‐
енти не се справят по‐добре от здравите конт‐
роли при нито един от тестовете, за които са
изследвани.
На фигура 1 в абсолютни величини предста‐
вяме образно континуума между контроли,
здрави родственици на пациенти и пациенти
(биполярни и шизофренни в една група с цел по‐
добра прегледност). Макар и твърде смело, мо‐
жем да направим извода, че здравите роднини
на пациенти представляват междинна група
между контролите без родство с психично болен
и пациентите. Въпреки че нямат клинични изяви
на психиатрично заболяване в тесния смисъл на
думата, родствениците на пациенти имат отчет‐
ливи нарушения в когницията, което е най‐
вероятно ендофенотипен израз на генетичната
им връзка с пациентите.
СРАВНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ РЕШАВАНЕТО
НА ТМТ‐А, ТМТ‐В, DST И ТЕСТ ЗА ВЕРБАЛНА
ФЛУЕНТНОСТ НА ЗДРАВИТЕ РОДНИНИ
НА ШИЗОФРЕННО БОЛНИ И ЗДРАВИТЕ РОДНИНИ
НА БИПОЛЯРНИ ПАЦИЕНТИ
При сравняването на резултатите на родни‐
ни на биполярни пациенти с тези, които са род‐
нини на шизофренно болни, не се откриха ста‐
тистически значими разлики между двете групи
(таблица 3).

Фиг. 1. Графично представяне на континуума при когнитивно засягане
между контроли – неродственици на пациенти, контроли – родственици на пациенти, и пациенти
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Таблица 3. Средни стойности и значимост при сравнение на резултатите на контроли – родственици на пациенти с бипо‐
лярно разстройство, и контроли – родственици на пациенти с шизофренно разстройство
Участници

Тест

Роднини – БАР

ТМТ-А

Средни стойности

Роднини – шизофрения
Роднини – БАР

ТМТ-В

Роднини – шизофрения
Роднини – БАР

DST

Роднини – шизофрения
Роднини – БАР

VFT

Роднини – шизофрения

Стандартно отклонение

25,48 сек

6,36

24,66 сек

7,90

49,44 сек

17,38

45,46 сек

14,99

53,60 симв.

10,82

58,42 симв.

5,28

25,32 жив.

5,75

24,71 жив.

5,31223

СРАВНЕНИЕ НА УСПЕХА ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО
ОБРАЗОВАНИЕ НА ДВЕТЕ ГРУПИ ПАЦИЕНТИ, ЗДРАВИТЕ
РОДСТВЕНИЦИ И КОНТРОЛИТЕ

На фиг. 2 е представена нагледно разликата
в средния успех при завършване на средното
образование между контролите, здравите род‐
нини и двете групи пациенти. Най‐лош е успехът
на шизофренно болните, следвани от биполяр‐
ните и родствениците, а най‐висок е успехът на
контролите.

Значимост
0,723

0,467

0,127

0,748

При настоящото проучване решихме да про‐
верим дали е налична статистически значима
разлика по отношение на успеха при завършва‐
не на средното образование между контролите,
здравите роднини на пациенти и групата на па‐
циентите, страдащи от БАР и шизофрения общо,
както и между пациентите с БАР и пациентите с
шизофрения, които към момента на завършване
на средното си образование са били здрави. На
таблица 4 представяме резултата.

6,00

5,00

среден успех

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
контроли

БАР

шизофр.

родственици

Фиг. 2. Среден успех на групите участници в проучването

Таблица 4. Разлики в средния успех при завършване на училище на трите групи – здрави контроли, здрави родственици
на пациенти и пациенти
Участници

Разлика в средните стойности

Стандартно отклонение

Значимост

Контроли/здрави родственици на пациенти

0,65

0,20

0,004

Контроли/пациенти

1,14

0,19

0,000

Здрави родственици на пациенти/пациенти

0,49

0,16

0,008

0,40

0,11

0,009

Пациенти с шизофрения/пациенти
с биполярно разстройство
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От таблица 4 се вижда, че пациентите имат
най‐слаб успех, след което се нареждат техните
роднини, а с най‐висок успех са контролите, ко‐
ито нямат родственици пациенти. Може да се
направи изводът, че пациентите са имали из‐
вестни когнитивни проблеми, още преди да се
получи клиничната изява на болестта. От друга
страна, разликата в средния успех между конт‐
ролите и здравите родственици е по‐голяма от
разликата между родствениците и пациентите
(преди да се разболеят). Т.е. по отношение на
средния успех в училище здравите роднини са
по‐близо до пациентите, отколкото до контро‐
лите. Пациентите с шизофрения имат по‐слаб
успех от пациентите с биполярно разстройство,
което не е изненадващо.

ОБСЪЖДАНЕ
В настоящото проучване избрахме изслед‐
ваните пациенти и контроли да са на възраст
между 18 и 40 г., като реално участниците в из‐
следването са на възраст между 18 и 37 г. При‐
чината за този подбор е да се избегне влияние‐
то на фактора възраст, тъй като с възрастта при
всички хора настъпват неизбежни промени в
съдовете на организма и разбира се, в мозъчни‐
те съдове. Освен това процесът на стареене ка‐
то цяло е свързан с промени в моторните и ког‐
нитивните способности. Тези промени оказват
безспорно влияние върху когнитивните способ‐
ности на всеки индивид, а основната отправна
точка в настоящата работа е изследването на
когнитивните способности. Изследване върху
когнитивните способности на пациенти с ши‐
зофрения, сравнени със здрави контроли, в кое‐
то възрастта на пациентите и контролите е
средно 25 г., е проведено през 2009 [16]. Из‐
следването представлява метаанализ на 47
проучвания върху когнитивните нарушения на
пациенти с първи шизофренен пристъп. Общият
брой пациенти е 2204, а контролите са 2775.
Авторите установяват значими неврокогнитивни
нарушения при пациентите с първи шизофренен
пристъп в 10 неврокогнитивни сфери. Авторите
правят заключение, че неврокогнитивните на‐
рушения при пациентите с първи шизофренен
пристъп са широко и демонстративно предста‐
вени. Най‐засегнати са вербалната памет и про‐
цесуалната скорост. Освен това при голяма част
от пациентите се оказва засегната общата инте‐
лигентност в сравнение с преморбидното ниво.
Цитираното проучване представихме поради
компактната и млада извадка, която е сходна с

нашата по средна възраст. Нашите данни са в
съгласие с резултатите от цитираното проучване
по отношение на пациентите с шизофрения в
ранните етапи на болестта. Тъй като при нашето
проучване не сме извършили цялостна оценка
на интелигентността, не можем да коментираме
резултатите в това направление. Въпреки това
можем да направим известни коментари на ба‐
зата на средния успех като отражение на цялос‐
тната интелигентност, който имаме като данни
за пациентите с шизофренно разстройство пре‐
ди и след разболяването. В цитираното проуч‐
ване е установено намаляване на интелектуал‐
ния квотиент след първия епизод, което е по‐
скоро различие с нашите данни, тъй като на ба‐
зата на нашите резултати интелектуалните въз‐
можности на „бъдещите” болни от шизофрения
са по‐ограничени още преди да бъде поставена
диагнозата.
Коментирайки средния успех при шизоф‐
ренно болни, преди да се разболеят, можем да
кажем, че при тях са налице като цяло по‐слаби
възможности за справяне с учебния материал и
по този начин средният им успех в училище е
по‐нисък още преди острите прояви на болест‐
та. Качествена разлика при пациентите с бипо‐
лярно разстройство не се установява, тъй като
те също са с по‐слаб успех в училище от контро‐
лите, но така да се каже с „по‐малко слаб успех“
от шизофренно болните.
В настоящото изследване си поставихме за
цел да проверим следната хипотеза: роднините
на пациентите също имат известни когнитивни
проблеми, т.е. налице е определен ендофенотип
при семействата, в които има болен с биполярно
афективно разстройство или шизофрения.
В търсене на ендофенотипи при биполярно
разстройство Bora и сътр. правят метаанализ на
45 проучвания върху когнитивните нарушения
при пациенти с биполярно афективно разст‐
ройство – общо 1423 пациенти, и 17 проучвания
върху когнитивните способности на роднини от
първа степен на пациенти с биполярно афек‐
тивно разстройство – общо 433 участници [7].
Авторите установяват, че общите домейни в
когнитивното засягане на пациентите и родни‐
ните на пациенти са превключваемостта на
вниманието, вербалната памет и концентрация‐
та на вниманието. От друга страна, процесуал‐
ната скорост, визуалната памет и вербалната
флуентност са засегнати само при групата на
пациентите според цитирания метаанализ. По‐
добен метаанализ, изследващ когнитивните на‐
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рушения на родственици на шизофренно болни,
е публикуван от Sitskoorn и сътр. през 2004.
Включени са 37 проучвания, които сравняват
1639 здрави роднини на шизофреници с 1380
контроли. Най‐големи различия между двете
групи са установени при вербалната памет (по‐
добно на роднините на пациенти с биполярно
разстройство) и екзекутивните функции. При
вниманието различията между контролите и
роднините не са толкова големи, колкото при
първите два домейна [21]. Авторите се съглася‐
ват с идеята, че различията се дължат на пре‐
диспозицията към шизофренно разстройство у
родствениците на шизофренно болните като
израз на фенотип. Авторите подчертават, че ре‐
зултатите не могат да бъдат адресирани дирек‐
тно към определени генетични маркери. Наши‐
те резултати са в съгласие с резултатите от гор‐
ните две проучвания. Ние също установихме
засягане на пациентите и техните родственици в
повечето от споменатите когнитивни домейни.
Вероятно няма да учудим никого с данните за
средния успех на групите – участници в проучва‐
нето. Наблюдава се отчетлива разлика в средния
успех между контролите, пациентите с биполярно
разстройство и шизофрения, както и между двете
групи пациенти, но и между контролите – родни‐
ни на пациенти, и контролите, които нямат род‐
нини пациенти. Тези резултати засягат период от
живота на пациентите преди клинични прояви на
болестта, което дава основание да бъдат интерп‐
ретирани като изначални когнитивни прояви на
едно различно невропсихично развитие.
В нашите резултати както пациентите с ши‐
зофрения, така и тези с биполярно афективно раз‐
стройство се различават от контролите по отно‐
шение на средния си успех по време на училищ‐
ния период като отражение на интелектуалното
равнище. Нещо повече, в нашето изследване се
наблюдава отчетлива разлика и между контроли‐
те, тези, които са родственици на пациенти, и те‐
зи, които не са родственици на пациенти.
Zammit и сътр. (2004) си поставят за цел да
проучат в лонгитудинално изследване влияние‐
то на преморбидното ниво на интелигентност
върху риска за развитие на шизофрения, бипо‐
лярно афективно разстройство и депресивно
разстройство [26]. Авторите подчертават, че в
литературата няма проведени други такива
проучвания до момента на тяхното, а и ние не
открихме подобни в по‐скорошен времеви ин‐
тервал. Цитираното изследване е кохортно рет‐
роспективно, върху медицинските истории на
пациенти, проследявани през 27‐годишен пе‐

риод. Изследваната група включва 50 087 участ‐
ници с различни психиатрични заболявания.
Заключенията за преморбидното ниво на функ‐
циониране се базират върху измерения инте‐
лектуален квотиент, като се вземат под внима‐
ние и други социални и психологични данни за
участниците. Получават се следните резултати:
по‐ниското преморбидно IQ се асоциира с по‐
вишен риск за разболяване от шизофрения,
тежко депресивно разстройство и други неа‐
фективни психози, но не и с разболяване от би‐
полярно афективно разстройство. Нивото на
интелигентност е обратнопропорционално на
риска от развитие от шизофренно разстройство.
На базата на резултатите авторите заключават,
че в определена степен биполярното афективно
разстройство се отличава в контекста на невро‐
развитийната теория от останалите (шизофрен‐
но разстройство, неафективни психози и тежко
депресивно разстройство). Сравнявайки тези
данни с получените от нас резултати, можем да
кажем, че те не съвпадат напълно.

ИЗВОДИ
От така получените резултати можем да нап‐
равим на първо място извода, че освен при па‐
циентите с шизофренно заболяване, когнитивни
нарушения се регистрират и при пациентите с
биполярно афективно разстройство. Това обаче,
по наше мнение, не е най‐важният извод от нас‐
тоящата разработка. По‐важно според нас е на‐
личието на когнитивни проблеми при двете гру‐
пи пациенти още преди същинското начало на
разстройството, което е отразено в по‐ниския
успех при завършване на средното образование
в сравнение с контролите. Изследвайки родстве‐
ниците на пациентите от двете групи, регистри‐
рахме статистически значими различия между
тях и здравите контроли, които могат да се при‐
емат за ендофенотипен израз на разстройствата.
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АНТИ‐NMDA‐РЕЦЕПТОРЕН ЕНЦЕФАЛИТ – ДИАГНОСТИЧНИ ЗАТРУДНЕНИЯ
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Добринка Калпачка1, Елка Мишева1, Ростислава Русева1, Емилиян Гулев1, Калоян Гевара2, Росен Калпачки1
1
Клиника Нервни болести, УМБАЛ „Света Анна” – София
2
Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” – София
Резюме. Автоимунните енцефалити, макар и редки, са част от реалната клинична неврологична
практика. Анти‐NMDA (N‐methyl‐D‐aspartate)‐рецепторният енцефалит е един от типовете автои‐
мунни енцефалити, който обичайно засяга млади хора, по‐често жени, и може да се отключи от
съпътстващ неопластичен процес с експресия на NMDA рецептори или вирусна инфекция. Протича
най‐често подостро в рамките на няколко месеца, като се характеризира с едновременна изява на
неврологична и психиатрична (психотична) симптоматика, както и терапевтично резистентни епи‐
лептични прояви. Диференциалната диагноза най‐често включва вирусни енцефалити, лимбичен
енцефалит, летаргичен енцефалит, остра ендогенна психоза, интоксикация с психоактивни вещес‐
тва. Имунологичното доказване и поставяне на диагноза сигурен анти‐NMDA‐рецепторен енцефа‐
лит изисква установяване на анти‐NMDA‐рецепторни антитела в ликвор, което за съжаление към
този момент може да се изследва само в лаборатории в чужбина. По‐ниската честота на заболя‐
ването, сложната клинична картина, необходимостта от провеждане на множество серумни и
ликворни имунологични изследвания в диференциалнодиагностичен план, възможността за нега‐
тивна находка при образните изследвания (включително магнитнорезонансна томография на гла‐
вен мозък) и доказването на специфичните антитела в лаборатории извън страната ни, правят
навременното поставяне на диагнозата предизвикателство за ежедневната практика. Представя‐
ме клиничен случай на доказан анти‐NMDA‐рецепторен енцефалит и диференциалнодиагностич‐
ните и терапевтичните проблеми, пред които се изправихме при него.
Ключови думи: енцефалит, автоимунен, анти‐NMDA‐рецепторен, диагностициране, клиничен случай

ANTI‐NMDA‐RECEPTOR ENCEPHALITIS – DIAGNOSTIC PREDICAMENT
А CASE REPORT
Dobrinka Kalpachka1, Elka Misheva1, Rostislava Ruseva1, Emilian Gulev1, Kaloyan Guevara2, Rosen Kalpachki1
1
University Hospital “Sv. Anna”, Department of Neurology – Sofia
2
MHC “Prof. N. Shipkovenski” LTD – Sofia
Abstract. Autoimmune encephalitis is a rare neurological condition which requires complex clinical
assessment and can be met in the actual neurological practice. Anti‐NMDA receptor encephalitis is one
type of autoimmune encephalitis that commonly affects young people, more often women, and can be
provoked by a concomitant neoplastic disease with NMDA receptors expression or viral infection. More
often its presentation is subacute within a few months, characterized by the simultaneous manifestation
of neurological and psychiatric (psychotic) symptoms, as well as therapeutically resistant epileptic
symptoms. The differential diagnosis most often includes viral encephalitis, limbic encephalitis, lethargic
encephalitis, acute endogenous psychosis, intoxication with psychoactive substances. Immunological
evidence and final diagnosis of anti‐NMDA receptor encephalitis requires the establishment of anti‐
NMDA receptor antibodies in CSF, which currently can only be tested in laboratories abroad at this time.
The low frequency of the disease, the complex clinical manifestation, the need to perform multiple
serum and CSF immunological tests in differential diagnosis, the possibility of negative findings in
imaging (including brain MRI), and the detection of specific antibodies in laboratories only outside the
country, make the early diagnosis a challenging for the daily practice.
Key words: encephalitis, anti‐NMDA‐receptor, autoimmune, diagnosis, clinical case
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ВЪВЕДЕНИЕ
Анти‐NMDA‐рецепторният енцефалит е
сравнително рядко и към момента трудно за
доказване заболяване, засягащо предимно
млади пациенти. Описан за пръв път през 2007
г. от J. Dalmau [1], този автоимунен енцефалит
често остава на заден план при изграждане на
диференциалната диагноза на млади пациенти
с нетипични симптоми на енцефалит. Все по‐
навременно разпознаван по света, в България
описаните случаи и наличната литература са
още недостатъчни, което за съжаление води до
пропускане или забавяне в диагностицирането
на потенциално лечими пациенти [2].
Автоимунните енцефалити, описани през
1968 г., се дължат на образуването на автоанти‐
тела към невронни и глиални клетъчни структу‐
ри в нервната система [1]. Към 2017 г. в светов‐
ната литература са описани 22 различни автоан‐
титела, водещи до автоимунен енцефалит. Об‐
разуването на автоантителата може да бъде
постинфекциозно, паранеопластично, при гене‐
тична предиспозиция или идиопатично [2]. Ан‐
тителата могат да бъдат антиглиални или анти‐
невронални – насочени към интрацелуларни
невронни протеини: анти‐Hu, анти‐Mu, антиглу‐
тамат декарбоксилазни (GAD 65); към протеини
от клетъчната повърхност или синапсите: анти‐
NMDA‐рецепторни, анти‐AMPA‐рецепторни, ан‐
ти‐GABAb‐рецепторни, анти‐GABAа‐рецепторни,
антиглутаматни (mGLU5), антидопамин 2‐рецеп‐
торни (анти‐D2); срещу канали и мембранно‐
свързани протеини: антитела към калиево‐йон‐
ните канали (VGKC), срещу контактин асоцииран
протеин 2 (CASPR2), антимиелин олигодендро‐
цитен гликопротеин (анти‐MOG), антиаквапурин
4 (анти‐AQP4), антиглицин рецепторни антитела
(анти‐GlyR α1) [2].
Автоимунните енцефалити клинично проти‐
чат монофазно, мултифазно или най‐често хро‐
нично прогресиращо. Характерна е комбинация
от неврологични и психиатрични синдроми:
разстройства на съня (летаргия, инверсия на
съня), когнитивни нарушения, амнезия, епилеп‐
тични пристъпи с терапевтична резистентност,
мутизъм, екстрапирамидни синдроми, атаксия,
кататония, промени в настроението и в поведе‐
нието, обсесии и компулсии, анорексия или бу‐
лимия, тревожност, депресии, психози. Диаг‐
ностицират се чрез доказване на антитела в
ликвора и серума, в част от случаите – и лик‐
ворна плеоцитоза или олигоклоналност. В ня‐
кои случаи при магнитнорезонансна томогра‐

фия (МРТ) се виждат фокални лезии в главния
и/или в гръбначния мозък. Диагнозата на авто‐
имунните енцефалити е трудна, тъй като при
14% не се доказват антитела, в зависимост от
вида, от стадия на заболяването и от изследва‐
щата лаборатория, а не винаги се установяват и
МРТ лезии в главния и гръбначния мозък [2].

АНТИ‐NMDA‐РЕЦЕПТОРЕН ЕНЦЕФАЛИТ
Анти‐NMDA‐рецепторният енцефалит пред‐
ставлява автоимунно заболяване, при което ан‐
титела срещу NMDA рецептора, синтезирани в
периферната кръв от плазматични клетки, пре‐
минават кръвно‐мозъчната бариера (КМБ) [3].
Тумори, експресиращи NMDA рецептори по
повърхността си, или вирусни инфекции биха
могли да дадат начало на синтезирането на ан‐
тителата. Те атакуват постсинаптичните NMDA
рецептори, чийто брой намалява, като този про‐
цес е зависим и правопропорционален на титъра
на антителата. Резултатът е хипоактивност на
невроните, които експресират NMDA рецептори,
разположени в много области на централната
нервна система (ЦНС) – хипокамп, мозъчен
ствол, мозъчна кора и др. NMDA рецепторът се
свързва с възбудния медиатор глутамат, което
води до освобождаването на гама‐аминомасле‐
на киселина (ГАМК) от интерневроните. Този
процес от своя страна води до инхибиране на
отделянето на допамин в мезолимбичните пъ‐
тища. Намаленият брой и активност на рецепто‐
ра води до екцитотоксичност и дисрегулация на
съотношението глутамат/допамин, което е при‐
чина за възникване на хипердопаминергия и ве‐
роятно – психотични симптоми [4, 5].
Съществуват теории, полагащи NMDA‐ре‐
цепторната хипоактивност в основата на пато‐
генезата на шизофренията, както и такива,
обясняващи с неизолирани към момента вируси
възникването на различни психиатрични забо‐
лявания [4, 6, 7].
Анти‐NMDA‐рецепторният енцефалит засяга
предимно млади пациенти (средна възраст 18‐35)
[1], предимно жени (съотношение 4:1 жени към
мъже). В около 85% от случаите се асоциира с на‐
личието на овариален тератом при пациентите от
женски пол [1]. При мъжете по‐рядко се устано‐
вява туморен процес. Счита се, че тератоми, съ‐
държащи нервна тъкан, продуцираща NMDA
рецептори, най‐често дават начало на заболява‐
нето. Смъртността варира около 4‐6% [1, 9, 10].
Голям процент от възстановилите се пациен‐
ти остават с някаква степен на паметови и пове‐
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денчески нарушения [1, 9]. Прилагането на иму‐
номодулиращо лечение – кортикостероиди, ин‐
травенозен имуноглобулин или плазмафереза
като първа линия, както циклофосфамид и ри‐
туксимаб като втора линия, би подобрило значи‐
телно прогнозата при тези болни [11] за разлика
от фебрилната кататония, при която електрокон‐
вулсивната терапия е животоспасяваща [12], но
провеждането ù е редно да се предшества от
имунологичното верифициране на диагнозата.
Целта на настоящата статия е да представи
клиничен случай на млад мъж с анти‐NMDA‐
рецепторен енцефалит, доказан имунологично
няколко дни след настъпването на летален из‐
ход, като опишем клиничния ход на това рядко
заболяване и диференциалнодиагностичните и
терапевтичните предизвикателства, които то
предлага.

ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
25‐годишен мъж постъпи в Клиника по нерв‐
ни болести, УМБАЛ „Света Анна”, с двумесечна
давност на неуточнено заболяване с невроло‐
гични и психиатрични симптоми, като четвърто
лечебно заведение по пътя на пациента в диаг‐
ностичния процес. По време на предходните
пролежавания в болници в София, Търговище,
Варна и отново Търговище като пациент на нев‐
рологични, интензивни, инфекциозни и психиат‐
рични отделения и клиники, при пациента са
поставени диагнозите: енцефалит – неуточнен;
епилепсия с комплексни парциални пристъпи
(КПП) и вторично генерализирани тонично‐
клонични пристъпи (ВГТКП) с неясна етиология;
неуточнено органично психично разстройство.
Още в началото близките съобщиха за пре‐
морбидна периодична употреба на алкохол и
марихуана, допускаше се и употребата на други
психоактивни вещества.
Първата хоспитализация на пациента е била
по повод няколко пароксизмални пристъпни
състояния, описани като КПП и ВГТКП с неуста‐
новена етиология и е започната антиконвулсив‐
на терапия с Депакин хроно 3 х 500 мг и Ламик‐
тал 2 х 100 мг, която пациентът приемаше и при
хоспитализацията в клиниката ни и на чийто
фон продължаваха епилептичните прояви.
Няколко седмици по‐късно пациентът постъ‐
пил в психиатрично отделение по повод остри
психотични прояви, но няколко дни след това на
фона на субфебрилитет бил преведен в инфекци‐
озно отделение поради съмнение за инфекцио‐
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зен процес. Проведени са множество серумни
имунологични изследвания, както и двукратни
лумбални пункции с ликворологични из‐
следвания. Поради епилептични прояви пациен‐
тът е бил преведен в интензивно неврологично
отделение. Резултатите показват гранични стой‐
ности на антителата срещу грипен вирус тип А в
серум и негативни резултати в ликвор, негативни
серумни и ликворни резултати срещу грипен ви‐
рус тип В. Отрицателни са резултатите в серум и
ликвор за антитела срещу морбили и рубеола,
както и резултатите от изследването на ликвор за
ентеровируси, херпес симплекс вирус 1 (HSV 1),
херпес симплекс вирус 2 (HSV 2), варицела‐зостер
вирус (VZV), цитомегаловирус (CMV) и Епщайн‐Бар
вирус (EBV). Серум и ликвор са изследвани още за
B. Burgdorferi и Treponema pallidum, показващи
негативен резултат. От проведената електрофоре‐
за на ликвор е установена серумен тип констела‐
ция – увеличени гама 1 и гама 2 фракции – описа‐
ни като неспецифичен белег за дегенеративни
заболявания, енцефалити или пространство зае‐
мащ процес. Проведен е скрининг за ревматични
заболявания с негативни АNА, pANCA и cANCA в
серума. Пациентът е изследван и за HIV – негати‐
вен резултат. Резултатите са обобщени в табл. 1.
На 20‐ия ден от началото на заболяването е
проведена МРТ на главен мозък, която не е по‐
казала особености, освен малък венозен ангиом
в десния фронтален дял като странична наход‐
ка. Поради влошаване на неврологичната и пси‐
хиатричната симптоматика след около още 3
седмици била осъществена повторна МРТ на
главен мозък без динамика спрямо предходно‐
то изследване.
Поради влошаване на общото състояние,
както и персистиране на неврологичните и пси‐
хиатричните симптоми, пациентът беше транс‐
портиран към нашата клиника на 58‐ия ден от
началото на заболяването.
При постъпването си пациентът беше в теж‐
ко увредено общо състояние, буден, с астени‐
чен хабитус, с трофични промени по кожата и
дистална мускулна хипотрофия в крайниците,
субфебрилен, с артериална хипотония и рит‐
мична нормофреквентна сърдечна дейност.
От неврологичния статус се установиха: ме‐
нингорадикуларен синдром – липсва, пирамид‐
ни белези двустранно Л > Д, екстрапирамиден
хипертонично‐хипокинетичен синдром, съчетан
с орофациални хиперкинезии, изразен психоор‐
ганичен синдром.
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От психичния статус правеха впечатление
флуктуиращ вербален контакт с прояви на говор‐
ни нарушения – вербигерации и персеверации,
зрителни и слухови халюцинации – „човек на
прозореца“, „говори, говори”; с прояви на пара‐
ноидно‐агресивно поведение – „искам да убия
всички хора, имам списък, по който ще започна“.
Поведенческите нарушения се засилваха през
нощта, когато се наблюдаваше психомоторна
възбуда – агресия към персонала, опити да се
изправи от леглото, пациентът не съдействаше
при прием на лекарства и манипулации. Това
беше съчетано с инверсия на съня.
В деня на постъпване в клиниката се прове‐
доха рутинните изследвания – КТ на главен мо‐
зък, пълна кръвна картина и биохимия, общо
изследване на ликвор, рентгенография на гръ‐
ден кош, УЗД на коремни органи и малък таз,
които не показаха съществени особености. При
постъпването левкоцитите в периферната кръв
бяха 6.8 *10^9/l, леко завишени стойности пока‐
заха трансаминазите – ALAT – 161.0 U/l, ASAT –
75 U/l, GGT – 99.0 U/l, както и СУЕ – 35 mm, CRP –
7.8 mg/l. Резултатът от общото изследване на
цереброспиналната течност показа бистър без‐
цветен ликвор с наличие на 1.0 g/l белтък, глю‐
коза – 3.2 mmol/l. Изследваните микробиоло‐
гични проби от гърлен секрет и хемокултура не
показваха патологична флора, от урокултурата
беше изолирана Klebsiella pneumoniae, започна
се специфично антибиотично лечение.
По време на болничния престой, около 7
дни след хоспитализацията, се наблюдаваха
кататонни прояви с типични симптоми като во‐
съчна гъвкавост, симптом на въздушната възг‐
лавница и хоботков рефлекс. Пациентът стоеше
в субступорно състояние с отворени очи и вер‐
бално неконтактен, не изпълняваше елемен‐
тарни команди. Постепенно престана да приема
храна и течности, което наложи поставянето на
назогастрална сонда. Проведе се трета по ред
МРТ на главен мозък, отново без динамика от
предходната находка (фиг. 1).
Изпратиха се проби от ликвор за изследване
на Protein 14‐3‐3, специфичен за заболяването на
Кройцфелд‐Якобс, както и за антитела срещу
NMDA рецепторите, антитела срещу Leucine‐rich‐
glioma inactivated protein (LGI1) и антитела срещу
Contactin‐Associated Protein 2 (CASPR2). Поради
липсата на лаборатория, която да изследва въп‐
росните антитела на територията на страната ни,
пробите бяха изпратени във външна лаборатория

в съседна държава и потвърждаването на анти‐
NMDA антителата отне повече от месец (табл. 1).
При пациента се осъществиха неколкократ‐
ни консултации с психиатър със заключението,
че психиатричната симптоматика е в рамките на
органично неврологично заболяване, като беше
предложена и проведена терапия с оланзапин.
В рамките на следващите 10 дни от престоя,
въпреки проведеното лечение с антипсихотици –
първоначално типични, впоследствие оланзапин,
състоянието на пациента се влоши. Наблюдаваха
се моторни нарушения по типа на орофациални
дискинезии, както и промяна в мускулния тонус
по типа на спазмус мобилис. Съзнанието на па‐
циента постепенно стана все по‐замъглено, като
впоследствие кататонното състояние премина в
ступор. Наблюдаваха се автономни нарушения –
хипертермия и редуване на хипер‐ и хиповенти‐
лация. Пулсът на пациента варираше от нормал‐
ни стойности до синусова тахикардия с честота
150 уд./мин. Появи се артериална хипертония,
налагаща медикаментозно лечение. Резултатът
от повторната микробиология на гърлен секрет
показа наличие на Candida Species, като се про‐
веде специфично лечение.
На 22‐рия ден от постъпването се наблюда‐
ваха левкоцитоза 16*10^9/l, покачване на се‐
румните нива на натрий до 171 mmol/l, креати‐
нин – 202 µmol/l, нестабилни стойности на кръв‐
ната захар, показващи вариации от 2.8 до 17.5
mmol/l, които наложиха съответното лечение.
В следващите дни от болничния престой
общото състояние на пациента допълнително се
влоши, като настъпиха задълбочаващи се пери‐
оди на хиповентилация и спадане на кислород‐
ната сатурация под 90%. На 25‐ия ден се наложи
оротрахеална интубация и изкуствена белод‐
робна вентилация поради трайно влошаване на
алкално‐киселинното равновесие и дихателна
недостатъчност. Постепенно се повишиха и
стойностите на серумните трансаминази: ALAT –
247.0U/l и ASAT – 518.0 U/l на 30‐ия ден от пос‐
тъпването. По този повод се проведе гастроен‐
терологична консултация със заключение, че
абнормните стойности на трансаминазите се
дължат на фебрилно‐интоксикационния синд‐
ром без данни за първично чернодробно забо‐
ляване. Поради персистиращия фебрилитет при
пациента се проведе и ЕхоКГ – без данни за ве‐
гетации и хемодинамично значимо засягане на
сърдечните клапи. Няколко дни по‐късно се ус‐
тановиха двустранни плеврални изливи.
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Фиг. 1. МРТ на главен мозък с транзверзални, сагитални и коронарни срезове:
без данни за структурни увреждания, които да обяснят клиничната картина
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Таблица 1. Резултати и последователност на проведените лабораторни изследвания на ликвор и серум
Изследване

Ден от хоспитализацията, на който е получен резултатът

Материал

Метод

Резултат

Предходна
хоспитализация

РНК на грипен вирус тип А
(H1N1)

Ликвор

PCR

Отрицателен (–)

Предходна
хоспитализация

РНК на грипен вирус тип А
(H3N2)

Ликвор

PCR

Отрицателен (–)

Предходна
хоспитализация

РНК на грипен вирус тип B
(Victoria)

Ликвор

PCR

Отрицателен (–)

Предходна
хоспитализация

РНК на грипен вирус тип B
(Yamagata)

Ликвор

PCR

Отрицателен (–)

10-и ден

IgG антитела за морбили

Серум и ликвор

ELISA

Отрицателен (–)

10-и ден

IgG антитела за паротит

Серум и ликвор

ELISA

Отрицателен (–)

10-и ден

IgG антитела за рубеола

Серум и ликвор

ELISA

Отрицателен (–)

10-и ден

Ентеровируси

Ликвор

PCR

Отрицателен (–)

11-и ден

Антитела срещу B.
Burgdorferi

Серум и ликвор

ELISA

Отрицателен (–)

10-и ден

Антитела срещу
Treponema pallidum

Серум

ELISA

Отрицателен (–)

10-и ден

Анти-HIV 1 и 2

Серум

ELISA

Отрицателен (–)

10-и ден

ANA

Серум

Имунофлуоресценция

Отрицателен (–)

10-и ден

ANCA

Серум

Имунофлуоресценция

Отрицателен (–)

10-и ден

Електрофореза

Ликвор

Спектрофотометрия

Увеличени гама 1 и
гама 2. Серумен тип –
среща се при ПЗП,
полирадикулоневрит
тип Гилен–Баре, менингити, енцефалити
и някои невродегенеративни заболявания

28-и ден
(проведено в Турция)

Protein 14-3-3 (CreuzfeldJacobs Disease)

Ликвор

Western blot

Отрицателен (–)

28-и ден
(проведено в Турция)

CASPR2

Ликвор

Имунофлуоресценция

Отрицателен (–)

28-и ден
(проведено в Турция)

LGI1 Antikoru

Ликвор

Имунофлуоресценция

Отрицателен (–)

Ликвор

Имунофлуоресценция

Положителен (+)

ЛЕТАЛЕН ИЗХОД – 32 ден от хоспитализацията
4 дни след леталния
изход
(проведено в Турция)

Glutamate receptor
Antibody (Type NMDA)

На фона на провежданото лечение в реани‐
мация на подпомагащо дишане се наблюдава
ескалиране на неврологичната и психиатрична‐
та симптоматика до разгърната кататония и
последващ ступор, развитие на урологична и
бронхиална инфекция, чернодробно увреждане
и автономна дисрегулация. На 32‐ия ден от пос‐
тъпването в болницата настъпи срив на хемо‐
динамиката и въпреки проведените реанима‐
ционни мероприятия – летален изход.
Пет дни след фаталния изход пристигнаха
положителни резултати за анти‐NMDA‐рецеп‐
торни антитела и етиологичната диагноза беше
поставена постмортем.

1:1024

ОБСЪЖДАНЕ
Подострото начало с бърза прогресия (за
около 3 месеца), изразеният дефицит на работ‐
ната и краткосрочната памет, психиатричните
симптоми, епилептичните пристъпи без пред‐
хождаща епилепсия и умерената протеинора‐
хия правеха диагнозата автоимунен енцефалит
твърде възможна. Негативните ликворни резул‐
тати за най‐честите вирусни причинители на ен‐
цефалит като морбили, паротит, рубеола, енте‐
ровируси, HSV1, HSV2, VZV, CMV, EBV, както и
негативните ликворни изследвания за сифилис
и лаймска болест, бяха съществен момент в из‐
пълнението на диференциалнодиагностичния

23

БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2020, 5(1)

ни план. Наличието на психоза и дискинезии
правеха анти‐NMDA‐рецепторния енцефалит
по‐вероятен, в сравнение с вирусен енцефалит.
Обсъди се вероятността за дебют на ендогенна
психоза, но при наличието на огнищна невроло‐
гична симптоматика същата беше по‐малко ве‐
роятна причина за състоянието. Анамнезата за
периодична употреба на марихуана и съмнени‐
ето за употреба на други психоактивни вещест‐
ва също беше възможно обяснение за индуци‐
ране на психотично разстройство, но бързата
прогресия за няколко месеца при липса на въз‐
можност за продължаване на приема на пси‐
хостимуланти намаляваше вероятността за това.
Лимбичният енцефалит (ЛЕ), който беше друга
диференциалнодиагностична възможност, бе‐
ше отхвърлен като причина за състоянието по‐
ради липсата на характерните за него МРТ аб‐
нормности в медиалните темпорални дялове,
лимбичната система и базалните ганглии. Липс‐
ваха така също и характерните за ЛЕ данни от
ЕЕГ за бавновълнова активност в темпоралните
дялове. При пациента ни имаше изразени оро‐
фациални дискинезии и централна хиповенти‐
лация, които не са характерни за ЛЕ. Нарушени‐
ята в съзнанието, епизодите на ригидност, хи‐
пертермията и автономните нарушения беше
възможно да са свързани с малигнен невролеп‐
тичен синдром, но липсата на подобрение при
спиране на невролептичното лечение, както и
изявените дискинезии и кататония отново ни
насочваха към анти‐NMDA‐рецепторен енцефа‐
лит. Сомнолентността, централните дихателни
нарушения и сънната инверсия биха могли да се
дължат и на летаргичен енцефалит, като трябва
да се има предвид, че около 50% от диагности‐
цираните с летаргичен хиперкинетичен енцефа‐
лит са с анти‐NMDA‐рецепторен енцефалит.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Особеностите на подобна рядка патология,
обективните и субективните причини за забаве‐
ното диагностициране, тежкото протичане и
фаталния изход ни дават основание да смятаме,
че описаният клиничен случай би бил от полза
за клиничната практика.
Комбинирането на неврологична симптома‐
тика, включително терапевтично резистентни
епилептични пристъпи, с психотични прояви
може да ни насочи към тази диагноза. Въпреки
това нейното поставяне е трудно, изисква ин‐
тердисциплинарен подход и провеждане на
редица специфични изследвания в диференци‐

алнодиагностичен план. При разгледания слу‐
чай това доведе до значително забавяне в раз‐
познаването на заболяването и неколкократно‐
то пренасочване на пациента между различни
болнични заведения и съответно – късно поста‐
вяне на диагнозата анти‐NMDA‐рецепторен ен‐
цефалит.
Навременното обсъждане на възможността
за тази диагноза би дало значително по‐добри
шансове за благоприятна прогноза при засегна‐
тите пациенти.
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ЛИЦАТА НА ЛЕКАРСТВЕНАТА ПАТОМОРФОЗА,
ИЛИ „СТАРАТА ПЕСЕН НА НОВ ГЛАС”
Георги Попов1, Райна Мандова1, 2
Медицински университет – Варна
2
Медицински център „Медикал Плюс” – Варна
1

Резюме. Под лекарствена патоморфоза (ЛП) се разбира трайно и продължително изменение на
симптомите и протичането на болестта спрямо нейното класическо описание от допсихофармако‐
логичната епоха, като това изменение придобива закономерен и типичен характер и се свързва с
въздействието на лекарствената терапия. При соматичните болести ЛП е свързана с влияние върху
етиологичния фактор, а при психичните разстройства – с намеса в патогенезата на болестта. Ос‐
новна тема на работата са афективните разстройства (АР), и по‐специално два резултата от ЛП при
тях: разрушаването на цикличната структура на АР и цената на клиничното подобрение, свързана с
редукция на нормалните емоции. Препоръчват се и някои подходи за корекция на тези явления.
Ключови думи: лекарствена патоморфоза, емоционално притъпяване, цикличност, биполярно афектив‐
но разстройство, рекурентно депресивно разстройство

ASPECTS OF DRUG PATHOMORPHOSIS OR AN “OLD WINE IN A NEW BOTTLE”
Georgi Popov1, Rayna Mandova1, 2
1
Medical University – Varna
2
Medical Centre „Medical plus” – Varna
Abstract. Under the term drug pathomorphosis we understand a permanent and protracted variation of
the symptoms and the longitudinal course of the disorder in comparison with its classic description com‐
ing from the epoch before the psychopharmacology and this change becomes natural and typical and is
connected with the impact of the drug therapy. In the somatic diseases the drug pathomorphosis is
connected with the influence upon the etiologic factor, while in mental disorders – with intervention in
the pathogenesis of the disorder. Main subject of this article are the affective disorders and especially
two results of the drug pathomorphosis in these patients – the destruction of the natural cyclic structure
of these disorders and the price of the clinical improvement, paid by the reduction of “normal” emo‐
tions. Some approaches to correct these phenomena are proposed in the article.
Key words: drug pathomorphosis, emotional blunting, cyclicality, bipolar affective disorder, recurrent depression

Когато говорим за лекарствена патоморфоза
при психичните разстройства, имаме предвид
тези от тях, които са с тенденция за хроничен,
пожизнен ход и са свързани с непрекъснат при‐
ем на медикаменти. Това са преди всичко ши‐
зофренията, биполярното афективно разстройс‐
тво и рекурентното депресивно разстройство.
Всички съвременни консенсуси за лечение при
тези диагнози препоръчват приемане на меди‐
каменти в епизод и ремисия, независимо от ка‐
чеството ù.
Ефикасността на утвърдените медикаменти
е доказвана в безброй клинични проучвания и е

поставяна под съмнение от някои автори с ог‐
лед рестриктивния характер на тези проучва‐
ния, високия процент на плацебо‐отговор и т.н.
Така или иначе при по‐голямата част от пациен‐
тите се отчита полза от провежданото лечение.
Въпросът, който сега поставяме, е дали в някои
случаи това лечение не променя характера на
болестта преди всичко в насока на протичането
(динамиката) на разстройството и на второ мяс‐
то, в неговата обичайна клинична картина.
Терминът „патоморфоза” (pathos – страда‐
ние, morphe – форма, вид) е въведен през 1929
г. от Hellpach. Под патоморфоза се разбира
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промяната в клиничната картина и протичането
на дадена болест в сравнение с нейното класи‐
ческо описание, която е настъпила под влияни‐
ето на различни фактори. Между тези фактори
съществена роля играят лечебните въздействия,
като тогава се говори за терапевтична патомор‐
фоза, а ако лечебното въздействие е с медика‐
менти – за лекарствена патоморфоза. Освен от
психиатрията, могат да се споменат много такива
примери от соматичната медицина, като напри‐
мер резките промени в симптоматиката и проти‐
чането на инфекциозните болести след прилага‐
нето в практиката на антибиотиците и т.н.
Лекарствената патоморфоза при соматични‐
те и психичните заболявания има различна ге‐
неза. При соматичните болести се наблюдава
трайна промяна в симптоматиката и протичане‐
то поради промени в причинителя на болестта
(скарлатина, сифилис, малария, туберкулоза и
т.н.). При психичните разстройства настъпват
промени в резултат на продължително лекарст‐
вено въздействие, което е в състояние да пре‐
моделира както клиничната картина, така и
спонтанния ход на болестта. Авруцкий и Недува
[1] наричат този тип промени „динамична пато‐
морфоза”. Това премоделиране не става пора‐
ди настъпила промяна в етиологичния фактор, а
поради намеса в патогенезата на болестта. Нап‐
ример, както показват Harmer et al. [2], анти‐
депресантите могат да модифицират невронал‐
ните процеси, свързани с неосъзнати сигнали за
опасност, както и да водят до емоционално
притъпяване [3].
Терапевтичната патоморфоза има по‐широк
смислов обхват от лекарствената патоморфоза,
защото включва всички нелекарствени въздейс‐
твия с терапевтична цел, които биха могли да
променят, например в негативна светлина, раз‐
стройството, преди всичко в неговото протича‐
не. В този контекст могат да се обсъждат редица
известни феномени от психодинамичната и ког‐
нитивната терапия, но това не е задача на нас‐
тоящия текст. Доколкото обаче в конкретната
практика биологичната и психологичната тера‐
пия на пациента често се водят от различни
професионалисти, които рядко общуват помеж‐
ду си, биологичното и психологичното могат
сериозно да се конфронтират. Например неряд‐
ко психиатърът се среща с пациент, преминал
през психологична терапия, в чийто ход са разк‐
рити детски (раннодетски) травми, които не са
отработени. Казано му е, че това е причината за
неговото сегашно страдание и след като той
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знае тази причина, трябва вече сам да се спра‐
ви. Това води до вторичен стрес при пациента и
усложнява разстройството му. Крилатата мисъл
на З. Фройд, че „истината лекува”, не бива да се
интерпретира елементарно, защото истината
сама по себе си често стресира и разболява, по‐
ради което нейното възприемане и осмисляне
трябва да бъде отработено по подходящ начин
в рамките на терапевтичната диада терапевт–
пациент.
Връщайки се към темата за лекарствената
патоморфоза в психиатрията, трябва накратко
да припомним историята на въпроса. Едно‐две
десетилетия след навлизането в психиатричната
практика на невролептиците, а след това и на
антидепресантите през 50‐те год. на 20‐и век, се
натрупаха достатъчно емпирични наблюдения,
както и някои проучвания, които регистрираха
промени в клиничната картина на шизофрения‐
та и депресията и в хода на тяхното протичане.
Става дума за промени в сравнение с периода
до психофармакологичната ера. Повечето от
тези промени бяха с положителен знак, а други
– с отрицателен. Например от 70‐те год. на 20‐и
век при лекувани пациенти с шизофрения на‐
маляха по честота и интензивност кататонните и
парафренните синдроми, а нараснаха афектив‐
ните (депресивни) и негативните синдроми.
Намаляха психотичните меланхолни депресии,
но нараснаха резистентните хронифицирали
депресии, соматизиралите и подпраговите деп‐
ресии. Arnold [4] разграничава три варианта на
патоморфоза на маниакално‐депресивната пси‐
хоза под влиянието на продължително лечение
с литиеви соли: 1. Смяна на депресивните епи‐
зоди със смесени състояния, при което ускоре‐
ното мислене и многото планове за бъдещето
се комбинират с раздразнителност, конфликт‐
ност, потиснатост, неприятни телесни усещания
и тревожни сънища; 2. Поява на продължител‐
на, обостряща се дисфория с честа смяна на
настроението, сензитивност, мнителност и па‐
раноидна насоченост; 3. Поява на стабилно еу‐
тимно състояние със стереотипен начин на жи‐
вот, усещане за „автоматично” съществуване (в
смисъл на липса на раздвиженост и творчество),
при наличие на много добра семейна и социал‐
на вградимост. Тази своеобразна емоционална
притъпеност се оказа проблемен феномен на
лекарствената патоморфоза и за в бъдеще. В
тази ситуация беше посрещнат 21‐ви век, при
което навлязоха нови поколения антипсихотици
и антидепресанти. Темата за лекарствената па‐
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томорфоза избледня и сякаш, че загуби актуал‐
ност. Дали новите поколения медикаменти
обърнаха перспективата, или интензивното раз‐
витие на психофармакологията и масивният на‐
тиск на фармакоиндустрията забулиха пробле‐
ма за професионалистите? Страничните дейст‐
вия на лекарствата изместиха фундаменталната
тема за лекарствената патоморфоза. И тъй като
добрите вести за редуцирани странични дейст‐
вия от новите молекули ставаха все повече, това
трайно отклони вниманието от по‐голямата те‐
ма. В същото време обаче се регистрираха ре‐
дица явления, които са пряко следствие от ле‐
карствената патоморфоза:
Продължи тенденцията нерядко пациентите
на литиева профилактика да се оплакват от лип‐
са на креативност, подтик или въодушевление.
Shaw et al. [5] откриват по‐малко асоциации при
групата пациенти на хронично лечение с литий
в ремисия в сравнение с тези на плацебо. Kocsis
[6] също открива по‐ниска асоциативна продук‐
тивност при пациенти на литий в симптомна
ремисия в сравнение с плацебо. Fulford [7] ана‐
лизира случай на биполярна пациентка худож‐
ничка, която преминава на литиево лечение, но
след половин година въпреки стабилизирането
си се отказва, защото описва състояние, което
пречи на професията ù и което от клинична
гледна точка би могло да се приравни с емоци‐
онално притъпяване. Впрочем проблемът с бо‐
ледуващите от БАР художници, лекувани с ли‐
тий, повдига спорни въпроси. В съобщението на
Schou [8] не се отбелязва негативен ефект на
лития върху креативността и продуктивността на
художници. При изследване на 24 биполярни
художници, лекувани с литий, 12 съобщават за
нараснала художническа продуктивност, 6 за
липса на промяна и 6 съобщават за снижена
продуктивност [8].
Данни за емоционално притъпяване при
продължително лечение със SSRI антидепресан‐
ти започват да се съобщават още през 90‐те го‐
дини на 20‐и век, но през първото десетилетие
на 21‐ви век излязоха сериозни проучвания на
тази тема [2, 3, 9]. Goodwin [10] oтчита три групи
ефекти при продължително лечение със SSRI: 1.
Oбщ ефект върху всички емоции, проявен като
намалена интензивност, дори отсъствие на
емоции, ”плоски” емоции, по‐скоро мисли, от‐
колкото чувства, и алекситимия; 2. Редукция на
позитивните емоции (по‐слаби и по‐редки), като
радост, харесване, щастие, любов, страст, енту‐
сиазъм; 3. Редукция на негативните емоции (по‐
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слаби и по‐редки), като мъка, гняв, агресия, тре‐
вожност и загриженост, намалена способност за
плачене.
Пациентите се усещат откъснати от другите
хора и дори от децата си. Не се интересуват от
другите и от себе си. Стават „непукисти” и неряд‐
ко това им харесва, но това не са те самите. И
всичко това не е депресия, защото пациентите са
в ремисия. Както казва Goodwin [10], някои ан‐
тидепресанти лекуват депресията на цената на
нормалните емоции. Негативните емоции изчез‐
ват, но позитивните не се появяват. Всичко това
си има невробиологични обяснения, които се
обсъждат в специализираната литература, но
сега не са обект на нашето внимание. Важното в
случая е, че не става дума просто за странично
действие на медикамент. Възможно е да има
преплитане между странично действие и лекарс‐
твена патоморфоза. От една страна, появата на
нови психопатологични симптоми под влияние
на медикамента може да се интерпретира като
странично действие, но когато тези симптоми са
трайни и променят целия облик на клиничната
картина, е по‐правилно да се говори за лекарст‐
вена патоморфоза. Под лекарствена патоморфо‐
за в тесния смисъл на думата се разбира трайно
и продължително изменение на симптоматиката
и протичането на болестта, придобиващо зако‐
номерен и достатъчно типичен характер [1].
Промяната в динамиката и протичането на
болестта е другото съществено измерение на
лекарствената патоморфоза. Това е вече споме‐
натата динамична патоморфоза на психичното
разстройство. При изследване на пациенти една
година след поставяне на диагнозата голямо
депресивно разстройство (ГДР) 40% са имали
пълно възстановяване без остатъчни депресив‐
ни симптоми, 20% продължават да имат резиду‐
ални симптоми, без да покриват критериите за
ГДР, и 40% са още в голям депресивен епизод
[11]. Тези пациенти, които продължават да имат
резидуални депресивни симптоми, са във висок
риск от релапс, суицид, лошо психосоциално
функциониране и по‐висока смъртност от други
медицински заболявания. Допълнително към
депресията, 5‐10% от пациентите, които са пре‐
живели голям депресивен епизод, ще получат
впоследствие маниен или смесен епизод, които
са индикативни за биполярно разстройство.
Голямото депресивно разстройство има цик‐
личен ход, но както показват съвременните про‐
учвания, значителна част от пациентите остават
хронично болни с вариращи нива на симптоми. В
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някаква степен цикличността се заличава. При
проспективно проучване на 146 пациенти с бипо‐
лярно афективно разстройство (БАР)–I в продъл‐
жение на 12,8 год. Judd et al. [12] установяват, че
пациентите имат клинично значима симпто‐
матика през 47,3% от времето на проследяване
(т.е. приблизително сумарно в продължение на 6
години). Изследваните 86 пациенти с БАР–II през
същия период имат клинично значими симптоми
дори през 53,9% от времето на проследяване.
При проследяване в продължение на една
година на 258 пациенти с БАР–I и БАР–II (с
ежедневен мониторинг от клиницист) Judd et al.
[13] установяват, че на фона на лечението паци‐
ентите прекарват 33% от времето в депресия и
10,8% в мания. 62% от пациентите имат поне
четири епизода годишно, а 26,4% са прекарали
болни повече от ¾ от времето през годината.
Големият въпрос, който се поставя, е дали
може да се говори за зачестяване на депресив‐
ните епизоди в епохата на лечението с анти‐
депресанти в сравнение с класическия период
на допсихофармакологичната епоха, колкото и
парадоксално да изглежда това на пръв поглед.
Следващата адаптирана таблица хвърля някаква
светлина по този въпрос.
Процент на монополярни и биполярни пациенти с висока
честота на епизоди (по Giovanni et al. [14])
Източник

Пациенти

Бипополярни

Монополярни

Брой
епизоди

Kraepelin,
1921

900

35%

13%

3 или
повече

Stenstedt,
1952

288

77%

19%

3 или
повече

Bratfos,
Haug,
1968

215

87%

54%

1 или
повече

Peris,
1966,
1968

277

65%

30%

5 или
повече

По‐новите изследвания откриват по‐голям
риск от рекуренси от по‐старите. В някои епи‐
демиологични изследвания се обръща внима‐
ние, че при родените след Втората световна
война има тенденция към нарастване на болес‐
тността от афективни разстройства, както и към
нарастване на честотата на повторните епизоди
[11]. Интересно е, че това се свързва основно с
промените в начина на живот (по‐малко сън,
наркотици и т.н.) и само се загатва за ролята на
медикаментите [14], а именно края на 40‐те и
началото на 50‐те год на 20‐и век e зората на
психофармакотерапията. В издадената през
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1956 г. Клинична психиатрия Н. Шипковенски
пише, че „циклофренните фази се явяват в зна‐
чителен процент (средно 40‐50%) само веднъж
в живота” [15], въпреки че прави уговорката и за
нерегистрирани фази по различни причини. От
друга страна, Weitbrecht [16] цитира данни на
Lange от ерата преди антидепресантите, според
които при периодично протичащи депресивни
фази постепенно светлите периоди се скъсяват,
като след първата фаза ремисията е 10 год.,
след втората – 6, а след третата – 4 год. Всички
тези данни, отнесени към днешните реалности,
определено насочват към зачестяване на ре‐
лапсите и рекуренсите в по‐ново време.
Проблемите с цикличността на афективните
разстройства и размиването на границите меж‐
ду епизод и ремисия намират може би най‐ярко
проявление в съществуването на подпраговите
симптоми и синдроми. Подпрагови са тези сим‐
птоми, които не са достигнали диагностичния
праг на клиничната значимост, която се дефи‐
нира чрез броя, интензитета, честотата и про‐
дължителността на проява на симптомите, как‐
то и на тяхното въздействие върху социалното
функциониране. В случая става дума за резиду‐
алните подпрагови симптоми, които се наблю‐
дават след започване на ремисията и възстано‐
вяването след голям депресивен епизод. Най‐
често тяхното присъствие или остава неразпоз‐
нато, или се подценява като рисков фактор за
релапс. Дългогодишните проспективни изслед‐
вания при рекурентната депресия на Judd et al.
[17, 18, 19], както и данните на Мандова [20]
показват, че при рекурентна и биполярна деп‐
ресия подпраговите симптоми са предиктор за
по‐ранен релапс или рецидив, което означава
хронифициране на депресията и загубване на
нейния цикличен характер. Закономерно въз‐
никва въпросът защо лечението води до поява
на подпрагови симптоми, а не до безсимптомна
ремисия, ако поначало спонтанността и циклич‐
ността предполагат начало и край на болестта и
повторяемост на цикъла след някакво време
без изявена болест. Едва ли сега е необходимо
да се припомнят всички ползи от лечението –
скъсяване на епизода, превенция на суицид и
медицински усложнения и т.н. Въпросът е каква
е цената, която се плаща за всичко това? Дали
цената не е нарушената времева структура на
болестта, т.е. нейната цикличност, която е нещо
фундаментално заложено в динамиката на раз‐
стройството. И ако това е вярно, има ли страте‐
гия за справяне?
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ОБСЪЖДАНЕ
Съществуването на лекарствена патомор‐
фоза не е аргумент против медикаментозното
лечение. Има достатъчно проучвания, които
показват, че изобщо нелекуваните депресивни
пациенти са рискови за самоубийства, различ‐
ни медицински усложнения и повишена смър‐
тност. По‐скоро въпросът е как да се лекува, за
да не се променя благоприятното в структурата
на болестта (например цикличния характер на
афективните разстройства), както и подобре‐
нието да не става с цената на отнети индиви‐
дуални качества на личността, а крайната цел
да бъде постигането на предболестната инди‐
видуална норма.
Тактиките за постигане на тези цели биха
могли да се маркират в следните групи:
 Използване на нелекарствени терапев‐
тични методи там, където това е доказано
ефикасно. Например прилагане на когнитивна
терапия при лека депресия, електрошок при
меланхолни и/или психотични депресии, свет‐
линна терапия при сезонна депресия и т.н. [11,
21, 22].
 Лечение с по‐високи дози медикаменти.
Прилагането на ниски и средни дози като мо‐
нотерапия или комбинация от такива, обикно‐
вено води до протрахиране и усложняване на
болестта. По‐добре да преувеличим дозата,
отколкото да я подценим. Тази доза трябва да
се поддържа достатъчно дълго време, докато
получим биологични сигнали (странични дейс‐
твия) за нейното намаляване.
 Поддържащото лечение в ремисия се ръ‐
ководи от същите принципи, както лечението в
епизод.
 Внимателно да се обмисля въпросът за
лекарствени ваканции. Такива са полезни, но
са възможни само при постигане на пълно въз‐
становяване при афективни разстройства, за
точно фиксиран период от време и под наблю‐
дение на терапевта. Освен това пациентът
трябва да е обучен да разпознава началните
симптоми на болестта си. През 70‐80 год. на
20‐и век се препоръчваха и лекарствени вакан‐
ции на шизофренни пациенти на лечение с де‐
по‐невролептици за превенция на късна дис‐
кинезия.
 При редукция на дозата на SSRI се прео‐
долява емоционалното притъпяване. Изглеж‐
да, това се постига и при комбинация с опре‐
делени антидепресанти. По отношение на ли‐

тиевите соли описаните типове патоморфоза
трябва да се разпознават и диагностицират.
Вече има опции литият да бъде заменен с дру‐
ги стабилизатори на настроението, когато се
налага.
 Прилагането на антидепресанти при би‐
полярна депресия може да бъде ефикасно са‐
мо в първите 1‐2 депресивни епизода. След
това то води обичайно до затягане и хронифи‐
циране на депресията. Смесената депресия
също в повечето случаи е противопоказана за
антидепресанти.
 На последно място, но не и по значение,
пациентът трябва да е запознат по подходящ
начин с ползите и превратностите на лечебния
процес, за да направи своя информиран избор
за предлаганото лечение. Терапевтичният али‐
анс е пространството, където трябва да се
случва това.
 Изглежда, най‐стратегическият въпрос, кой‐
то засега няма отговор, е какво да бъде отно‐
шението ни към цикличния характер на афек‐
тивните разстройства, които лекуваме. Най‐
добрият вариант е да предотвратим възник‐
ването на разстройството. Но ако то вече е за‐
почнало, може би правилната стратегия е да се
стремим да не разрушаваме цикъла, а да го скъ‐
сим. Краят на цикъла (епизода) трябва да е на‐
лице така, както е било налице началото му.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От гледна точка на теорията за нелинейните
динамични системи трите основни психиатрич‐
ни диагнози – шизофрения, биполярно афек‐
тивно разстройство и рекурентно депресивно
разстройство – принадлежат към т.нар. дина‐
мични разстройства. В този контекст патомор‐
фозата на лекарствената терапия рефлектира
върху динамиката на разстройството, като я
променя в една или друга посока. Въпросът е
доколко една ендогенна болест би могла да
промени предначертания си път или ние трябва
просто да олекотяваме товара, който се носи по
този път. Междувременно се оказва, че древно‐
то послание „Primum non nocere” е твърде ком‐
плицирана за изпълнение задача, стояща пред
модерната психиатрия. Всичко събрано заедно,
ни подканя да бъдем внимателни и бдителни
пред предизвикателствата, които ни отправя
срещата с пациента, и да имаме повишени
очаквания към психиатричните невронауки.
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ПРОЛАПС НА МИТРАЛНАТА КЛАПА И ПАНИЧЕСКO РАЗСТРОЙСТВO
Христо Кожухаров, Живко Апостолов
Медицински университет „Проф. д‐р Параскев Стоянов“ – Варна
Резюме. Въпреки че възможната връзка между паническо разстройство и пролапс на митралната
клапа е привлякла значителен изследователски интерес, отчетеното разпространение на пролапса
на митрална клапа сред пациенти с паническо разстройство варира в широки граници и не е
напълнo изяснено. Клиничните и епидемиологичните проучвания дават противоречиви данни за
възможна асоциация или определена причинно‐следствена връзка между тези две заболявания.
Голямата вариабилност в резултатите може да се обясни с различни фактори. Въпреки че към мо‐
мента няма убедително подкрепена причинно‐следствена хипотеза, съществуват няколко въз‐
можни причини за хипотетичната връзка между двете състояния. Получените досега данни не са
достатъчни за установяване или изключване на връзка между двете състояния.
Ключови думи: паническо разстройство, пролапс на митралната клапа

MITRAL VALVE PROLAPSE AND PANIC DISORDER
Hristo Kozhuharov, Zhivko Apostolov
Medical University – Varna
Abstract. Although the possible link between panic disorder and mitral valve prolapse has attracted con‐
siderable research interest, the reported prevalence of mitral valve prolapse among patients with panic
disorder is wide‐ranging and is not fully understood. Clinical and epidemiological studies provide con‐
flicting evidence of a possible association or definite cause and effect relationship between these two
diseases. The large variability in the results can be explained by various factors. Although there is no
convincingly supported cause and effect hypothesis so far, there are several possible reasons for the hy‐
pothetical relationship between the two conditions. The data obtained so far is not sufficient to estab‐
lish or disconnect the two states.
Key words: panic disorder, mitral valve prolapse

ВЪВЕДЕНИЕ
Въпреки че възможната връзка между пани‐
ческо разстройство (PD) и пролапс на митралната
клапа (MVP) е привлякла значителен изследова‐
телски интерес през 80‐те и 90‐те години на мина‐
лия век, отчетеното разпространение на MVP сред
тези пациенти варира в широки граници и не е на‐
пълнo изяснено. Клиничните и епидемиологични‐
те проучвания дават противоречиви данни за
възможна асоциация или определена причинно‐
следствена връзка между тези две заболявания.

ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО
Разпространено е от 1.5% до 4% и е 2 пъти
по‐често сред жените. Паническата атака
включва следните симптоми – тахикардия, усе‐

щане за задушаване, гръдна болка, треперене,
сухота в устата, парестезии, дереализация, де‐
персонализация, изпотяване, замайване, га‐
дене, повръщане, страх от загуба на контрол и
полудяване, страх да не умре. За да постави та‐
зи диагноза, трябва да са налице няколко, поне
6, тежки пристъпа, за период от около 1 месец
– в обстоятелства, където няма обективна опас‐
ност; пристъпите не трябва да са ограничени до
известна или предвидима ситуация; между тях
трябва да има период, сравнително свободен от
симптоми на тревожност; да не се дължат на
психоактивни медикаменти, алкохол или друго
телесно заболяване като хипертиреоидизъм; да
не се свързани с друго психично разстройство
(МКБ‐10; Хранов, 1991; 1995, 1999).
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ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
Според данни от епидемиологични изслед‐
вания PD е по‐често при жените, отколкото при
мъжете. Очакваната начална възраст на PD по‐
казва бимодална дисперсия при възраст 15‐25 и
45‐54 год., а след това разпространението за‐
почва да намалява с възрастта. За разлика от
това при MVP няма различия между половете и
се наблюдава почти равномерно разпределе‐
ние на възраст между 30 и 80 години.

ПРОЛАПС НА МИТРАЛНАТА КЛАПА
И ПАНИЧЕСКO РАЗСТРОЙСТВO

Сърдечно‐съдовите оплаквания са сред най‐
честите при паническо разстройство. Пациенти‐
те с MVP и паническо разстройство се оплакват
от сърцебиене, болки в гърдите, задух, умора,
замаяност и др. Това сходство в симптоматиката
води до спекулации, че в много случаи паничес‐
кото разстройство може да бъде причинено от
MVP или, обратно, че паническото разстройство
може да доведе до MVP.
Резултатите от изследванията относно въз‐
можната връзка между MVP и паническото раз‐
стройство обаче са непоследователни и проти‐
воречиви. Това несъответствие може би се
дължи на: използване на различни диагностич‐
ни критерии и избор на различни изследвани
групи (Filho et al., 2008).

ни резултати. В края на 80‐те години след преде‐
финирането на диагностичните критерии за MVP
се наблюдава постепенно намаляване на броя на
публикациите по темата, като нито една статия
не е публикувана след 2000 г. (Filho et al., 2008)
(фиг. 1).

ПРИЧИНИ
Въпреки че досега няма убедително подкре‐
пена причинно‐следствена хипотеза, съществу‐
ват няколко възможни причини за хипотетичната
връзка между двете състояния (Margraf et al.,
1988; Хранов, 1991). Някои случаи на MVP могат
да бъдат резултат от физиологични промени,
свързани с емоционалната активност, изпитвана
от пациенти с паническо разстройство, или могат
да бъдат вторични на хемодинамичните проме‐
ни, провокирани от паническите атаки. Друга
възможност е спонтанните пристъпи на паника
да се провокират от сърдечни аритмии, за които
се съобщава при пациенти с MVP.
Когнитивен модел предполага, че пациенти‐
те с паническо разстройство са склонни да тъл‐
куват различни стимули или телесни усещания
катастрофално. Тези стимули могат да са съоб‐
щаване на кардиологична диагноза, тахикар‐
дия, ситуации, които могат да се срещнат сред
пациенти с MVP. Тези стимули могат да се раз‐
тълкуват като опасност за живота и да доведат
до тревожност с автономните симптоми, пре‐
дизвикващи панически кризи при предразпо‐
ложени лица (Clark, 1986; Cordas et al., 1991).
Освен това може да има и трета променлива,
като например синдром на ставна хипермобил‐
ност (joint hypermobility syndrome – JHS), или е
възможно MVP, JHS и паническо разстройство
всъщност да са прояви на по‐сложен синдром,
включващ промени в съединителната тъкан и
тревожни разстройства (Lewkonia, 1993). Няколко
проучвания предполагат, че MVP и JHS могат да
споделят сходни патофизиологични механизми,
а други изследвания показват връзка между тре‐
вожни разстройства, главно паническо разст‐
ройство и JHS (Martin‐Santos et al., 1998).

Фиг. 1. Публикации по темата (Filho et al., 2008)

Въз основа на припокриването на клинични‐
те прояви Pariser et al. (1978) публикуват първия
клиничен случай, който повдига хипотезата за
връзка между MVP и паническото разстройство.
Две години по‐късно паническото разстройство е
включено в DSM‐III като отделна диагностична
единица и след това възниква голям интерес към
темата, като се провеждат много изследвания,
използващи различни методики и с разнопосоч‐

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОЛАПСА
НА МИТРАЛНАТА КЛАПА СРЕД ПАЦИЕНТИ
С ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО/ПАНИЧЕСКИ АТАКИ
Получените резултати може да се разпреде‐
лят в две групи, като първата група изследвания
отчитат ниски честоти от 0 до 10%, а другата –
висока честота от 25 до 57%. Около половината
от проведените проучвания намират значима
корелация между двете състояния.
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Скорошен метаанализ (Tural et Iosifescu,
2019) установява значими разлики в разпрост‐
ранението на MVP сред пациенти с паническо
разстройство (PD) и здрави контроли, съответно
27,20% и 9,21%. Авторите му смятат, че публи‐
куваните изследвания са достатъчни за потвър‐
ждаване на асоциация между PD и MVP; въпре‐
ки че не е ясно дали асоциацията е специфична
за PD. Според тях пациентите с PD трябва се
оценяват за MVP, за да се намалят възможните
неблагоприятни последици от MVP.
Проучване през 2011 г. (Filho et al.) сравнява
разпространението на пролапса на митралната
клапа при хора с паническо разстройство, соци‐
ална фобия и здрави контроли. Резултатите не
показват асоциация между паническо разст‐
ройство или социална фобия и пролапс на мит‐
ралната клапа. В заключение авторите смятат,
че връзката между тези състояния, изглежда, не
е от клинично значение.
Голямата вариабилност в резултатите може
да се обясни с различни фактори. Не всички из‐
следвания използват хомогенни групи – някои
включват и пациенти с други тревожни разст‐
ройства или пациенти с депресивно разстройст‐
во и панически атаки. Освен това при част от
проучванията няма контролна група, като ре‐
зултатите са интерпретирани в сравнение с
предполагаемите популационни честоти на
MVP. Всички изследвания използват ехокарди‐
ографията като диагностична техника, но нито
едно не използва настоящите критерии за MVP.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПАНИЧЕСКО
РАЗСТРОЙСТВО/ПАНИЧЕСКИ АТАКИ
СРЕД ПАЦИЕНТИ С ПРОЛАПС НА МИТРАЛНАТА КЛАПА
Разпространението на паническото разст‐
ройство варира в широки граници от 0% до 30%
сред изследванията. Отново трябва да подчер‐
таем значението на подбора на изследваната и
контролната група. Няма по‐голяма честота на
паническо разстройство/панически атаки при
пациенти с MVP в сравнение с пациенти с други
кардиологични заболявания.

ОБСЪЖДАНЕ
Получените досега данни не са достатъчни
за установяване или изключване на връзка
между двете състояния.
Все пак, ако приемем, че съществува по‐
честа асоциация между паническо разстройство
и MVP, тя вероятно е слаба и се наблюдава
главно при лица с по‐леки варианти на MVP.

Нещо повече, тази асоциация изглежда неспе‐
цифична за паническо разстройство, тъй като
предишни проучвания съобщават за коморбид‐
ност между MVP и други тревожни разстройст‐
ва, като генерализирано тревожно разстройст‐
во, социални фобии и хранителни разстройства.
Поради припокриването на клиничните прояви
може да се предположи, че симптомите на па‐
ническа атака ще се появят с по‐висока честота
при пациенти с MVP, отколкото при здрави кон‐
троли. От друга страна, не е изненадващо, че
здравите контроли са имали по‐ниска честота и
че не са открити разлики, когато са били съпос‐
тавени с лица с други сърдечни промени. Хора‐
та с MVP, които търсят медицинска помощ, мо‐
же би имат по‐голяма честота на панически ата‐
ки, но това не отразява причинно‐следствената
връзка между двете състояния. По този начин е
възможно и коморбидността на тези две състо‐
яния да се наблюдава по‐често, тъй като хората
с двете заболявания са по‐склонни да потърсят
медицинска помощ и съответно да бъдат изб‐
рани за изследване.

ПОВЕДЕНИЕ
Не знаем как и дали MVP променя хода на
PD, например чрез промяна на тежестта на PD
при пациенти с MVP или чрез промяна на отго‐
вора на антидепресанти или когнитивно‐пове‐
денческа терапия при тази коморбидна попу‐
лация. Два публикувани клинични случая пред‐
полагат, че бета‐блокерите могат да са ефек‐
тивни при пациенти с PD и MVP. Едно проучва‐
не предполага подобряване на тежестта на
MVP след лечение за PD. (Coplan et al., 1992;
Bachmann et al., 2011; Zwanzger et al., 2000;
Alpert et al., 1991) И все пак: психиатрите, леку‐
ващи пациенти с паническо разстройство,
трябва да са наясно с възможната връзка меж‐
ду двете състояния и внимателно да оценят
кардиологичния им статус. Лекарите от пър‐
вичната медицинска помощ и кардиолозите
често срещат пациенти с пролапс на митрална‐
та клапа и неспецифични симптоми без види‐
ма обективна причина, които не реагират на
лечението с бета‐блокери. Паническото разст‐
ройство трябва да се разглежда като възможно
обяснение на симптомите при такива пациенти
(Alpert et al., 1991). Пациентите с пролапс на
митралната клапа и тревожни симптоми, тряб‐
ва да бъдат насочени за психиатрична оценка и
евентуално лечение, което може да подобри
функционирането им.
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МЕКИ НЕВРОЛОГИЧНИ БЕЛЕЗИ ПРИ ШИЗОФРЕНИЯ. ПЪРВА ЧАСТ
1, 2
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1

Резюме. Меките неврологични белези (МНБ) представляват неврологични нарушения, наблюда‐
вани при различни психиатрични заболявания. МНБ включват дефицити в сензорната интеграция,
моторната координация и моторната последователност на комплексни движения. Установено е,
че МНБ са по‐чести при шизофрения. В по‐малка степен те се срещат и при здрави хора, което
може да се интерпретира като вариация в невроразвитието. Тяхната изява е независима от социо‐
демографските променливи, но е по‐изразена в случаи с психоза във фамилната анамнеза. Освен
при шизофрения, при шизотипия и при предиспозиция към слухови вербални халюцинации също
се наблюдава модулиране в проявата на МНБ. МНБ самостоятелно или в комбинация с други нев‐
робиологични маркери са потенциални кандидати за ендофенотип при шизофрения.
Ключови думи: шизофрения, меки неврологични белези

NEUROLOGICAL SOFT SIGNS IN SCHIZOPHRENIA. PART ONE
1, 2

2

Kaloyan Guevara , Georgi Onchev
1
Mental Health Centre “Prof. N. Shipkovenski” – Sofia
2
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Sofia
Abstract. Neurological soft signs (NSS) refer to subtle neurological abnormalities observed in several
psychiatric disorders. NSS comprise deficits in sensory integration, motor coordination, and sequencing
of complex motor acts. It has been proved that NSS are more prominent in schizophrenia. To a lesser
extent, they are also identified in healthy people, which could be interpreted as a neurodevelopmental
variation. Their occurrence is independent of the socio‐demographic variables but they are more
prevalent in cases with family history of psychоsis. Apart from schizophrenia, schizotypy and
predisposition to auditory verbal hallucinations also modulate the manifestation of NSS. NSS, alone or in
combination with other neurobiological markers, are potential candidates for endophenotype of
schizophrenia.
Key words: schizophrenia, neurological soft signs

ВЪВЕДЕНИЕ
Шизофренията е тежко и инвалидизиращо
невропсихиатрично заболяване, което обикно‐
вено се проявява в юношеството или ранните
години на зрялата възраст. Симптомите се гру‐
пират на позитивни, негативни, когнитивни,
дезорганизационни, афективни и моторни. Ня‐
кои от тези дименсии (позитивни, негативни,
дезорганизационни) имат различни нива на
проявление във времето и сред индивидите,
правейки последствията от заболяването хете‐
рогенни и клинично разнородни.
Повече от сто години са минали от момен‐
та, в който Крепелин е описал “dementia prae‐

cox”, а основната патогенеза на шизофренията
е все още неясна. Все повече проучвания сочат
за наличието на органична мозъчна патология
при първия психотичен епизод на нелекувана
шизофрения. Настоящите биологични теории
се базират на идеята за „прогресивно раз‐
стройство в развитието на нервната система“ с
предиспозиция за ранна дегенерация [1]. Този
поглед предполага нарушение във функцио‐
нални кръгове, включващи в себе си хетеро‐
модални асоциативни зони, а не патология в
конкретен мозъчен регион [2]. При пациенти с
шизофрения активно са изследвани участъци
на фронталните дялове, корпус калозум, ба‐
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залните ядра и малкия мозък. Изследванията
сочат за възможна дисфункция в кортико‐
таламо‐церебело‐кортикалния път, причиня‐
ващ т.нар. „когнитивна дисметрия“, която мо‐
же да обясни разнообразието от нарушения
при заболяването [3].
По отношение на етиологията на заболява‐
нето убедителни доказателства сочат, че ши‐
зофрения е последната поведенческа проява
от нарушения в невроразвитието, която започ‐
ва много преди началото на клиничните симп‐
томи. Тези нарушения вероятно са резултат от
определени комбинации между генетични
рискови фактори и такива на околната среда,
като тази идея заляга още в концепциите на
Мийл за „шизотаксия“ и т.нар. пенетрантен
„шизоген“ [4]. По отношение на генетичните
рискови фактори някои полигеномни асоциа‐
тивни проучвания (GWAS) започват да хвърлят
светлина върху полигенетичната архитектоника
на това и други невропсихиатрични разстройс‐
тва [5, 6]. Сред факторите на средата, потенци‐
ално свързани с изменения в невроразвитието
и с увеличаване на риска за заболяване, са пе‐
ринаталните усложнения и пренаталните ин‐
фекции [7, 8]. Значително количество невромо‐
торни нарушения се наблюдават при голяма
част от шизофренните пациенти години преди
появата на клиничната симптомология [9].
Изоставане в моторното и езиковото развитие
се откриват по‐често при пациенти с шизофре‐
ния, отколкото в общата популация [10, 11]. В
подобна насока е установено и снижение в
общите когнитивни умения и нарушено соци‐
ално развитие при деца, които по‐късно ще
развият заболяването, в сравнение с тези, кои‐
то остават здрави [9, 11, 12]. Наследствените
аномалии вероятно са едни от белезите, които
най‐добре илюстрират ефекта на ранните на‐
рушения в невроразвитието върху цялостния
фенотип на заболяването. Така леки физични
отклонения [13] и дерматоглифни изменения
[14] се откриват по‐често при пациенти, откол‐
кото в общата популация.
От клинична гледа точка маркерите, предс‐
казващи хода на заболяването още при поява‐
та на първите симптоми (и дори преди това),
имат съществено значение, включително и за
лечението. Такива неспецифични предиктори,
като женски пол, сключен брак, къс период на

нелекувана психоза, остро начало с наличие на
добре дефиниран преципитиращ фактор, доб‐
ри преморбидни личностови характеристики и
живеене в развиваща се държава, се свързват
обикновено с благоприятен изход. В биологич‐
ната психиатрия особена роля се приписва на
невробиологичните маркери. Едни от тях са
меките неврологични белези (МНБ), отнасящи
се до едва доловими неврологични аномалии.
Крепелин например още в началото на мина‐
лия век обръща внимание на ригидността в
движенията, нестабилната походка и тремора
[15]. В България са провеждани значителни
изследвания на неврологичните нарушения
при шизофрения с фокус върху малкомозъчна‐
та дисфункция и съответните координационни
и равновесни дефицити [16, 17].

ЕСТЕСТВО НА МНБ
Меките неврологични белези представля‐
ват дефицити в моторната координация, мо‐
торната последователност на комплексните
движения и сензорната интеграция [18], като
допълнително могат да се включат и наруше‐
ния в движенията на очите и примитивните
рефлекси [19]. МНБ не са специфични за нито
едно невропсихиатрично заболяване, а са по‐
скоро структурни и функционални мозъчни ко‐
релати на психопатологичната симптоматика.
Установяват се при пациенти с афективни разс‐
тройства [20, 21], обсесивно‐компулсивно раз‐
стройство [22] и някои личностови разстройст‐
ва [23]. Въпреки това вероятността за МНБ е
по‐висока при шизофрения в сравнение с други
психични разстройства [24]. Проявата им при
пациенти с шизофрения е по‐изразена в коли‐
чествена и качествена степен в сравнение със
здрави контроли [25]. Допълнителни проучва‐
ния показват, че МНБ и абнормните движения
като късните дискинезии не са последствие от
невролептичната терапия [26, 27, 28], а са
единна част на заболяването, описано от Кре‐
пелин. При пациенти с първи психотичен епи‐
зод (ППЕ) МНБ се проявяват през моторната
координация, моторната последователност на
комплексните движения и примитивните реф‐
лекси [24].
Значителна е връзката между психопатоло‐
гичните прояви при шизофрения и МНБ. Още
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през 1980 г. Torrey открива, че МНБ са свърза‐
ни с по‐хронична и тежка форма на болестта
[29]. Години по‐късно е установено, че МНБ се
асоциират най‐вече с негативната симптомати‐
ка и структурните мисловни нарушения [30,
31]. Наблюдавана е и успоредна редукция на
МНБ и на психопатологичните симптоми по
време на антипсихотично лечение при пациен‐
ти с първи психотичен епизод, неприемали до‐
тогава невролептици [32].
МНБ вероятно могат да бъдат отнесени към
невроинтегративните дефицити в общ план,
към допамин‐зависимите пътища или към мо‐
зъчни региони или невроналните кръгове
между тях [33]. Сред невроналните кръгове
най‐обсъждан е кортико‐таламо‐церебело‐кор‐
тикалният [3]. Промяната в МНБ след антипси‐
хотична (АП) терапия има вероятна връзка с
промени в обема на някои мозъчни структури
след лечение. Установени са изменения в ба‐
залните ядра чрез SPECT, както и възходяща
регулация на D2 допаминовите рецептори при
невролептична терапия [34]. При лечение с
конвенционални АП се намира увеличаване на
базалните ядра и редукция в обема на сивото
мозъчно вещество в различни кортикални ре‐
гиони, дори при лечение в продължение само
на 12 седмици. Обратно, лечението с атипични
АП не води до промяна в базалните ядра, а
превключването от конвенционален към ати‐
пичен АП връща началните размери на базал‐
ните ядра. Обемът на таламуса се увеличава
при лечение и с двата вида АП [35]. Тези данни
дават основание да се допусне, че невролеп‐
тиците оказват протективен и/или регенерати‐
вен ефект и водят до стабилизация на МНБ,
най‐вече на тези моторни белези, които веро‐
ятно са свързани с кортико‐таламо‐церебело‐
кортикалния кръг и с регулацията на базалните
ядра.
Съществена роля за МНБ имат промените в
имунния статус на пациентите, които могат да
водят началото си още от пренатални инфек‐
ции на майката [36], родовите усложнения, не‐
онаталната хипоксия и мозъчните увреди. По‐
казателен е начинът, по който цитокините ак‐
тивират индолеамин 2,3‐диоксигенезата, която
от своя страна повлиява триптофана, кинуре‐
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нина и серотонина в ЦНС. Вследствие на това
серотонин, норадреналин и допаминергичните
системи могат да бъдат изменени [37]. Проме‐
ните пък в други инфламаторни биомаркери
(като съотношение макрофаги/моноцити, ре‐
дукция в Т‐клетките и пролиферация, промяна
в Т‐h клетки) могат да активират микроглията
[36]. Остри или латентни инфекции, причинени
от вируси и паразити (Human Herpes virus 2,
Borna virus, Chlamydia pneumonia, Chlamydia
psittaci и Toxoplasma gondii), също могат да до‐
ведат до промяна във възпалителния отговор
[38]. Реактивацията на някои от тези латентни
инфекции вероятно има отношение към остра‐
та фаза при шизофрения. Активирането на чо‐
вешкия ендогенен ретровирус (HERV) в генома
на някои пациенти от някои от изброените
агенти може също да бъде свързано с шизоф‐
рения [39]. Тези нокси водят до акумулиране
на цитокини, които медиират възпалителните
процеси или са предпоставка за проинфлама‐
торен процес, който да предизвика промени в
имунния отговор и създаване на едно трайно
състояние на нискостепенно невровъзпаление.
Всички посочени фактори могат да доведат до
дисрегулация и патофизиологични изменения,
които вторично променят невротрансмисията в
кортико‐субкортикалните мрежи, феноменоло‐
гично проявени чрез МНБ.
МНБ се асоциират с „богатство“ от когни‐
тивни дефицити – от нарушения в скоростта на
вниманието и психомоториката и екзекутивна
дисфункция до увреда в комплексни невропси‐
хологични способности като логична памет,
автобиографична памет и нарушения при из‐
пълнение на теста за теорията на психичната
нагласа (theory of mind) [40].
Потенциалната практическа полезност на
МНБ е свързана със: 1) по‐добро разбиране на
нарушенията в невроразвитието при шизофре‐
ния, 2) прогнозиране на хода на заболяването,
3) ролята им на кандидат за биологичен маркер
по време на определени периоди на заболява‐
нето, както и 4) за евентуален фенотип при ге‐
нетични анализи. В табл. 1 обобщено са предс‐
тавени неврологичните проби при оценяване на
МНБ и свързаните с тях неврофизиологични
домени и предполагаема локализация.
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Таблица 1. Неврологични белези, предполагаема локализация и оценка
Домен
неврологични белези
Интегративна
сензорна
функция

Предполагаема локализация

Оценявани белези

Париетален дял

Моторна
координация

Фронтален дял
Малък мозък

Моторна
последователност
на комплексни движения

Префронтален дял

Примитивни рефлекси

Фронтален регион

„Твърди“ неврологични белези

ЦНС, включително и краниалните
нерви

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

билатерална екстинкция
аудиовизуална интеграция
графестезия
стереогнозия
дясно-ляво объркване
екстинкция
интенционен тремор
баланс
походка
прескачане
опониране на палеца към другите пръсти
дисдиадохокинезия
носопоказалечна проба
проба юмрук-страна-длан
проба юмрук-пръстен
тест на Озерецки
тест Go-no go (инхибиция)
ритмични почуквания
глабеларен рефлекс
мандибуларен рефлекс
палмо-ментален рефлекс
корнеомандибуларен рефлекс
хоботков рефлекс
смукателен рефлекс
хватателен рефлекс
експлораторен/опипващ рефлекс
огледални движения
синкинезии
конвергенция
погледна умора
екстрапирамидни белези
пирамидни белези
дискинезии
реч
говор

Източник: [26]

ЕНДОФЕНОТИП, МНБ И ШИЗОФРЕНИЯ
Опити за ендофенотипизиране на клинични
маркери за шизофрения у нас са правени и от
Жабленски през 80‐те години на XX в. Въпреки
водещата роля на психичния автоматизъм и слу‐
ховите халюцинации за диагностицирането на
шизофрения в проучванията на СЗО, в които
участва, той подчертава, че те не могат да служат
за нозологичен разграничител. От тези проучва‐
ния той извлича прогностични предиктори за
динамичното развитие на шизофренния процес,
разделени в три групи: социодемографски, фак‐
тори на анамнезата и преморбидната личност и
симптоми‐предиктори при началния пристъп на
заболяването. Никои от тях сами по себе си ня‐
мат достатъчна предиктивна сила, но комбини‐
рането им дава възможност за прогнозиране на
протичането [41]. През последните десетилетия
се създават и валидизират скали за оценка на
МНБ, които доказват принадлежността на МНБ

към феноменологията на шизофренния спектър
[42]. Те се осмислят като част от ендофенотипа
на спектъра [43] и се предлагат за „кандидати“ за
биологичен маркер. Невробиологичните марке‐
ри и ендофенотипите са измерими биологични
феномени, които са по‐тясно свързани с подле‐
жащите генетични фактори, отколкото с клинич‐
ните симптоми. Те предлагат добри възможнос‐
ти за проучване на генетичната основа на пато‐
логията и на терапевтичните възможности. Общи
дефиниращи критерии за ендофенотип са: 1) да
е свързан с болестта в популацията, 2) да е нас‐
ледствен, 3) да е независим от стадия на болест‐
та, 4) да косегрегира със заболяването в рамките
на родословията, 5) да се открива и в незасегна‐
ти от болестта членове на семейството по‐често,
отколкото в общата популация [44]. МНБ се сре‐
щат при около 80% от болните, неприемали до
момента невролептици, и при родственици на
болни от първа степен [45]. При пациенти с пър‐
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ви психотичен епизод честотата им е от 20% до
95%, което подкрепя хипотезата за това, че са
характерен белег (trait) [24]. Други аргументи за
тяхната характерност са повишените им стойнос‐
ти при близнаци в близначни проучвания [46] и у
потомството на пациентите [47] – данни, които са
в съзвучие с невроразвитийната парадигма за
шизофрения [48].
Друга поредица изследвания установяват, че
МНБ могат да бъдат и променлив според състо‐
янието белег (state). Проследяващи проучвания
илюстрират флуктуация при проявата на МНБ в
хода на заболяването [49, 50]. Тези промени са
свързани повече с качествени, отколкото с ко‐
личествени отклонения при МНБ. Един от пос‐
ледните метаанализи показва, че в 13 от 17 лон‐
гитудинални проучвания има редукция в МНБ
успоредно с подобряване на симптоматиката
[51]. Подобряването в стойностите им е по‐
високо при пациенти, достигащи ремисия [51], и
по‐ниско при тези, които не я достигат [32].
Въпреки това МНБ продължават да персистират
и у някои пациенти, достигнали до ремисия.
Така че отделни МНБ могат да се проявят по‐
изразено по време на острата фаза на заболя‐
ването и впоследствие да се върнат към начал‐
ното ниво. Началното ниво обаче не бива да се
определя чрез сравнение със здрави индивиди,
а по‐скоро със здрави родственици от първа
степен на пациентите [52]. Тези данни сочат, че
МНБ са както характерен, така и променлив
според състоянието белег на болестта (state and
trait related feature) [51], и са основополагащи
за концепцията за ролята на мозъчни региони,
отговорни за моторните и сензорните функции,
в шизофренната патология.

МНБ В ПОСТГЕНОМНАТА ЕРА
Въпреки експанзията на генетични проучва‐
ния при психични разстройства през последните
години, напредналите технологии за геномен
анализ и идентифицирането на множество локу‐
си, асоциирани с повишен риск от шизофрения
при полигеномните асоциативни проучвания
(GWAS) [6], засега липсват еднозначни находки в
тази област. Едно проучване установява, че спе‐
цифичната генетична вариация (rs1344706) в гена
ZNF804a (chr2q32.1) е асоциирана с МНБ, но от
друга страна, рисковият за шизофрения алел е
свързан с наличието на по‐малко МНБ, така че
резултатите трябва да се интерпретират твърде
предпазливо.

МНБ И СОЦИОДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНЛИВИ
Полът няма отношение към изявите на МНБ.
Повечето проучвания не доказват връзка и
между МНБ и възрастта [53, 54]. При извадки с
по‐възрастни индивиди се намира позитивна
корелация между напредналата възраст и нап‐
редналото неврологично увреждане [55], дока‐
то в по‐младите години на живота възрастта
няма такова влияние върху неврологичната дис‐
функция. Съществуват данни, че афроамерикан‐
ските контроли имат по‐високи стойности на
МНБ, отколкото представителите на кавказката
раса [53, 56]. Други изследвания не разкриват
такава закономерност и отчитат сходство в раз‐
личните страни и етноси [57].

МНБ ПРИ ЗДРАВИ КОНТРОЛИ
При изследване на МНБ при здрави контро‐
ли възможните влияния на антипсихотиците и
психопатологията отпадат. Повече от половина‐
та от изследваните здрави проявяват поне 1
МНБ и близо 5% – повече от 4 МНБ. Няма съ‐
ществена връзка между МНБ и социодемограф‐
ски или здравни променливи. Изследването
разкрива възможни „тихи” събития в неврораз‐
витието в общата популация под формата на
вариации, които са вероятен „слаб” родов, а не
специфичен рисков фактор. Проявите са най‐
вече в моторните функции и лявата страна на
тялото [58].
В изследване със здрави контроли се уста‐
новява, че субскалите за сензорна интеграция са
значително свързани с малкомозъчната функ‐
ция (с немоторни функции като сензорна диск‐
риминация, когнитивно планиране и емоцио‐
нална модулация), гирус лингвалис (отговорен
за интеграцията на първичните визуални стиму‐
ли и сензорната информация), както и с долния
темпорален гирус (отговорен за възприятието и
обработването на слухова и езикова информа‐
ция, припознаването на визуална информация и
интеграцията на аудиовизуална информация).
Същата субскала се асоциира и с кортико‐
(прекунеус, гирус цингуларис, фронтален дял)‐
стриато‐(неуклеус каудатус и лентиформис) та‐
ламичния компонент. Въз основа на това може
да се допусне, че аберантна свързаност в тези
структури може да доведе до нарушения в сен‐
зорните функции и да се прояви като МНБ. Суб‐
скалите за моторна интеграция и общите стой‐
ности за МНБ са значимо свързани с функциите
на сензомоторния компонент – горния, средния
и долния фронтален гирус, средния и долния
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темпорален гирус, малкия мозък, прекунеуса и
кунеуса, прецентралния гирус, лингвалния и
фузиформения гирус. Установява се въвличане
и на задния цингуларен гирус (отговорен за мо‐
ниторирането на действията, когнитивния конт‐
рол, координацията между крайниците и инхи‐
бицията) в проявата на МНБ при здрави въз‐
растни индивиди [59].

МНБ И ШИЗОТИПИЯ
Шизотипията е един от белезите на уязви‐
мост за разгръщане на психотично разстройст‐
во. Необходими са обаче допълнителни симп‐
томи и психичен дистрес за преминаване от
рискова група в такава с клинична диагноза. Па‐
циентите с шизотипия попадат в 4 групи (според
въпросника SPQ): високостепенна шизотипия
(High overall schizotypy), дезорганизирана шизо‐
типия (Disorganised schizotypy dominant), смесе‐
на интерперсонална и конгнитивно‐възприятий‐
на (Mixed interpersonal and cognitive‐perceptual
schizotypy) и нискостепенна (Low overall schizo‐
typy). Както вече се изтъкна, шизотипията сама
по себе си не е достатъчна за преминаване в
психоза. Рискът се увеличава при взаимодейст‐
вие на биологичните и рисковите фактори по
време на невроразвитието с фактори на среда‐
та. Пациенти с високостепенна шизотипия и ви‐
сока предиспозиция към вербални халюцина‐
ции показват значително по‐високи стойности
на моторната координация от МНБ от тези от
същия шизотипен клъстър, но с ниска предиспо‐
зиция към вербални халюцинации. Обратно на
очакванията, в клъстъра със смесена интерпер‐
сонална и когнитивно‐възприятийна шизотипия
пациентите с ниска предиспозиция към вербал‐
ни халюцинации показват по‐високи стойности
на моторната координация в сравнение с тези с
висока халюцинаторна предиспозиция [60]. По‐
лучените резултати могат да бъдат полезни за
анализ на високорискови шизотипни пациенти,
при които оценката за МНБ може да разкрие
възможна предразположеност към психоза и
евентуално необходимост от ранна интервенция.

ФАМИЛНА АНАМНЕЗА И МНБ
МНБ преобладават при наличие на психози
във фамилната анамнеза. Пациентите с фамилна
анамнеза за психоза при родственици от първа
степен имат сходна проява с тези с анамнеза за
психоза у родственици от втора степен. Пациенти
с фамилна анамнеза за непсихотично психично

разстройство проявяват по‐малко МНБ в сравне‐
ние с описаните, а спорадичните случаи на ши‐
зофрения имат най‐малко МНБ [61].

СПЕЦИФИЧНОСТ
Сред проучванията, в които са включени
здрави контроли, всички без едно, проведено в
Африка, доказват повишаване на нивата на МНБ
при пациенти с шизофрения [28, 49, 53, 55, 62,
63, 64]. Пациенти с шизофрения разкриват по‐
високи стойности на МНБ, отколкото пациенти с
обсесивно‐компулсивно разстройство [65], алко‐
холна зависимост [62], злоупотреба с психоак‐
тивни вещества и биполярно разстройство [66],
нешизофренна психоза [63], афективни разст‐
ройства [20, 28] и смесени психиатрични диагно‐
зи при срезови проучвания [64]. Установява се,
че подгрупите на МНБ моторна последовател‐
ност на комплексни движения и сензорна интег‐
рация се проявяват по‐често при пациенти с ши‐
зофрения, отколкото при тези с други психиат‐
рични диагнози. Тези белези предполагаемо се
асоциират с фронталния/префронталния и пари‐
еталния мозъчен дял.
Данните сочат също, че хронично шизоф‐
ренно болните показват значително по‐високи
стойности в подгрупата „моторна координация”
[54]. Факторите на „моторната интеграция” до‐
принасят най‐много за разграничаването между
шизофрения и афективни разстройства, като са
значимо повишени при първите [28]. Паци‐
ентите с шизофрения разкриват и по‐високи
стойности на нарушенията в сензорната интег‐
рация и когнитивните задачи, отколкото паци‐
енти с нешизофренна психоза, като при другите
две моторни субскали не се установява същест‐
вена разлика [63].
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КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО //
CLASSICAL PSYCHIATRIC LEGACY

ОТКЪСИ ОТ „ПСИХИЧНИЯТ АВТОМАТИЗЪМ”
НА DE CLÉRAMBAUT (1942)1
EXCERPTS FROM “THE MENTAL AUTOMATISM”
BY DE CLÉRAMBAUT (1942)
ЗАРАЖДАНЕ И СЪЩНОСТ НА КОНЦЕПЦИЯТА
В своите уроци, където представя различни случаи
на „халюциноза”, Wernicke споделя, че чистите халюцинаторни картини се срещат почти изключително на
епилептичен, паралитичен или алкохолен терен.
Когато се касае за остър или подостър алкохолизъм
обаче, смятам, че терминът халюциноза е недостатъчен –
халюцинациите са само част от един психичен автоматизъм, който се проявява в различни форми. Всички сме
виждали нерядко алкохолици, при които доминират автоматизмените феномени; и макар Wernicke да твърди,
че слуховите халюцинации могат да са първични и за
дълго време единствени, на мене ми се струва, че те са
предшествани от тревожност, която с времето нараства.
У алкохолици, които са практически в ремисия, месеци след стихването на всички налудности, могат да се
наблюдават персистиращи редки, внезапни и кратки
слухови или психомоторни халюцинации, които са очевидно резидуални елементи от предшестващата психоза. Халюцинацията би представлявала отделна клинична съвкупност, ако се проявяваше спонтанно под формата на чист автоматизъм, без съдействието, така да се
каже, нито на емоционалния тон, нито на интелектуалната работа. Заедно с д-р Paul Garnier наблюдавахме
един подобен случай през 1904 г.
Един образован и културен мъж, работещ в железопътна компания, чува приятелски настроени събеседници отгоре и отдясно, като ги слуша с усмивка, без да
им отговаря. „Тези гласове ми говорят за Вас, господин
докторе, и ме хвалят. Те са ми приятни и ме държат в
пасторална среда.” Трябва да се добави, че и тук алкохолът имаше известно участие.
При немалко налудности за преследване автоматизмът е не толкова продукт на налудообразуването, колкото негов причинител, макар важната му роля в процеса
да остава недостатъчно осветена поради късния етап на
клиничното наблюдение. Значението му надхвърля това
на грешките в съждението или на афективните аномалии и понякога той е единствена основа за налудностите. Така, както съществуват изцяло интерпретативни
1

Clérambaut G-G de. Œuvre psychiatrique réunie et publié par Jean Fretet. Paris: Presses Universitaires de France, 1942 (превод на български: Г. Ончев).
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налудности, така в другия край на поредицата от случаи се разполагат налудности, които, поне в началните си стадии, са изцяло
обусловени от психичен автоматизъм. Дори
да се окажат редки, тяхното оценяване при
пълната им клинична разгърнатост ще бъде
особено полезно за новата ни доктрина.
……….
Психичният автоматизъм е един примитивен процес, който има тенденцията да
оцелява и относително дълго да се запазва в
чиста форма. Само той не е достатъчен да
генерира идея за преследване. При своето
възникване идеята за преследване е обикновено вторична; тя е продукт както на
опит за обяснение, така и на една предразположеност към враждебност (параноялна
конституция). Същият опит за обяснение,
придружен от богатство на въображението
и от оптимистични чувства, ще породи мистична или мегаломанна налудност.
Психичният автоматизъм сам по себе си
не е свързан с враждебност. Докато е в чисто състояние, той се характеризира дори с
една смътна оптимистичност. Индивидът се
чувства поласкан, гласовете му правят компания; най-много да е отегчен от преживяванията, които се случват на вътрешната му
сцена, но без намерение да му навредят. От
друга страна, фантастните налудности са
също по-скоро оптимистични, отколкото песимистични, което е още една причина болните с психичен автоматизъм да са добронамерени. Поради това болният, който при
медицинското изследване се представя с
уверена и експанзивна нагласа, ясно се различава от случаите с персекуторни налудности и със систематизирани персекуторнохалюцинаторни състояния.
В резюме, психичният автоматизъм е
синдром, който, изглежда, е фундаментален
за голям брой психози. Върху него впоследствие се надстрояват налудните системи. Така, налудности, които са твърде различни в
изявата си (мистични, грандиозни, персекуторни, за обсебване), в зародиша си имат
идентичен процес. Названията им в практиката обозначават надстроеното налудно съдържание, а не базисното нарушение. Налудностите за преследване на основата на
психичен автоматизъм са всъщност само
вторични налудности за преследване. Названието им приляга точно само за напредналия
стадий на тяхното развитие, но е прието ка-

то най-удобно, а често – и единствено възможно в практиката.
Психичният автоматизъм не предполага
сам по себе си враждебност. Налудностите за
преследване, които имат подобна отправна
точка и посока на развитие, се разграничават от останалите както по клинична изява,
така и по съдебномедицински последици.
……….
Психичният автоматизъм е в основата
на всички хронични халюцинаторни психози. Халюцинаторните картини с налудности
за преследване, както и психозата на Magnan, са смесени форми. Същинските слухови и психомоторните халюцинации са късни
феномени в хода на психичния автоматизъм, докато ранните са интуицията, отгатнатата мисъл, ехото на мисълта и безсмисленото хрумване. Тези прояви се установяват винаги (за изключенията ще стане дума
по-натам) в дебюта на психозата, ако пациентът се разпитва правилно и ако е способен на самонаблюдение. Болните обаче са
склонни да си спомнят само сюжетния период на психичния автоматизъм, или разказа в „новелата”.
Идеите за преследване не се предизвикват от халюцинации. Старите теории за параноидно-халюцинаторните психози (включително и тази на Magnan) са наситени с
умозрителен генезис на идеи от идеи. В сравнение с тях психичният автоматизъм е механистична теза, нещо като хистологичен
причинител. В практиката пациентите с
обикновен параноидно-халюцинаторен синдром са способни да проявят доверие, съчувствие, толерантност, както и да разширяват тематичния кръг на налудното – за
разлика от тези с подлежаща параноялна
конституция и интерпретативна налудност.
Интерпретативната налудност, или параноята, не може да съхрани психичния автоматизъм, а психозата на Magnan пък е смесен
случай. Така, краят в хода на една психоза
обяснява началото, но началото не може да
обясни края. Диференциалната диагноза и
прогнозата не бива да се търсят в интелекта, защото причините за тези психози не са
там. Правдоподобните мотиви и страсти
имат роля в реалното преследване, като при
Ксантипа2, не и в болестното.
2

Ксантипа – съпруга на Сократ, останала (несправедливо, според
описанията на Платон) в историята като синоним на свадлива и
глупава жена (бел. ред.)
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……….
Под автоматизъм разбирам класически
прояви като узнаване на мисли, назоваване
на извършвани действия, вербални импулси, склонност към психомоторни феномени
(да споменем само някои). Те са загатнати
още от Baillarger и майсторски обрисувани
от Séglas. Тук не включвам истинските слухови халюцинации, т.е. гласове, които са
външни, индивидуализирани и със специфични теми, както и отчетливите психомоторни халюцинации, тъй като и двата вида
гласове са по-късна клинична изява в сравнение с гореспоменатите явления. Терминът
психичен автоматизъм е ограничен и със
сигурност търпи известни възражения – за
някои случаи изразът „малък психичен автоматизъм” или думата „мантизъм” изглеждат подходящи, докато се търси по-точно
название. Междувременно споменатата група явления, макар и под временна рубрика,
е клинична реалност, разпознаваема от
всички.
Нито г-н Revault d’Allonnes, нито аз досега сме публикували нови данни за тези феномени или нови описания, но при обособяването им в отделна група установих следното: 1. неутрално по същество съдържание
(или поне неутрално при дебюта); 2. несетивен характер; и 3. инициираща роля за хода
на психозата.
Неутралното съдържание се състои основно от разцепване на мисълта. Несетивният характер означава, че мисълта, която
се отчуждава, го прави в обичайната си мисловна форма, която е недиференцирана смес
от абстракции и цели, понякога без сетивни,
а понякога със смътни и фрагментирани сетивни елементи от различни възприятия. По
отношение на иницииращата роля винаги
съм отстоявал, че описаните феномени найчесто са най-ранните белези на психозата,
обратно на досегашния възглед за тях като
за незадължителни и късни усложнения. В
тази концепция късни прояви са същинските – слухови и психомоторни – халюцинации.
Първо се засяга по-деликатният интелектуален механизъм, а специфичните сетивни нарушения идват по-късно. Все пак не може да
се твърди, че този начин на дебют е универсален; на друго място ще изложа и ще опитам да обясня изключенията.
И така, психичният автоматизъм може
да се определи като автономен процес – той

се среща твърде често изолиран, не съдържа
налудности, а такива могат да се добавят
след години. Надсложената налудност произлиза главно от опита, активите и личния
багаж на пациента. Добавката често е възможно доразвитие, като подзаглавие на
жанра, на предшестваща малка доза враждебност, а в други случаи (или пък едновременно) доразработва мистични, амбициозни
или еротични идеи.
Сам по себе си психичният автоматизъм
не е достатъчен да промени дълбоко характера на индивида, дори в темата за преследването – повечето индивиди, оценени
като персекуторни, остават мнимо преследвани, въпреки че идеите им могат да са донякъде систематизирани. Когато налудният
се прояви като крайно враждебен и твърде
систематизиран, може да се твърди, че той
е бил параноялен или интерпретативен (защото ние разграничаваме тези две форми)
много преди отключването на автоматизма,
който само го е снабдил с нови мотиви за
враждебност, без да има причинна връзка с
вида на характера и ума му. Систематизираната халюцинаторна психоза на Magnan,
както вероятно и другите хронични халюцинаторни психози, са смесени. При тях едновременното по-явно или прикрито отключване както на предементни промени,
така и на психичен автоматизъм, се превръща (поради синхронното им действие) в
допълнителна причина за абсурдни идеи и
афективни промени.
Дотук разглеждахме психичния автоматизъм изолирано. Той не може да се отдели
обаче от другите два автоматизма, които са
сходни, свързани и хвърлят допълнителна
светлина върху неговата природа: сетивен и
моторен. Психичният автоматизъм, или поточно тройният автоматизъм, се наблюдава,
от една страна, при различни халюцинози и
повече или по-малко систематизирани психози, а от друга – и при токсични подостри
психози и мания. В мания той най-често се
свежда до идеаторни, моторни или сетивни
преживявания за външно влияние.
Първите ми изолирани описания на психичния автоматизъм са от 1905 г., като след
1906 г. той последователно е представян
като базисно нарушение. Тези описания се
разпространиха от клиниките към приютите
и днес вече са добре познати на колегите.
Моят знаменит учител Magnan, както и
Ballet, също ги познаваха. След формулира-
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нето на „тройния автоматизъм” през 1919 г.
и излагането на концепцията пред Клиничното общество за психологична медицина
през април 1920 г., тя започна да се преподава редовно на студенти в Съдебномедицинския институт и на стажанти в приютите. От 1920 г. ги демонстрирам редовно на
специализиращи и колеги при мои визити в
приютите, а след 1922 г. като особено добър
познавач на материята изпъкна г-н Revault
d’Allonnes.
……….

КОМЕНТАРИ ВЪРХУ НЯКОИ
ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ СЛУЧАИ
1. Еманципиране на абстракциите. –
Мисълта се еманципира под някаква недиференцирана форма или като пълно заглушаване. Това е същинската психична халюцинация (Baillarger, Kandinsky, Seglas), която вероятно може да бъде наречена още
идеаторна халюцинация. Феноменът е добре
познат и се появява още при зараждането и
в основата на психичния автоматизъм.
2. Наплив на отегчителни спомени. – Този процес включва идеаторни, представни и
афективни елементи. Той е сходен на психичната халюцинация и също е чест при
автоматизма.
3. Изчезване и „забравяне” на мисли. –
„Мисълта ми внезапно изчезна, карат ме да
забравя, спират ме.” Мислейки за нещо, у
болния се появява свързана мисъл, която
изчезва, появява се и изчезва отново, преди
да е избистрена, и първоначалната тема на
мисълта също внезапно изчезва, без болният
да успее да си я спомни.
4. Спиране на мисълта, изпразване на
мисли, обърканост, очакване. – Болният не
познава вече собствените си мисли, възприема само несвързани фрагменти от тях,
очаква мисли, които не идват, и умът му
като че ли е покрит от облак, който не позволява прозиране. Подобни състояния понякога се наблюдават в дебюта на прогресивна парализа.
5. Грешно разпознаване, прилики, странности. – Болният като че ли е принуждаван
да разпознава непознати, а понякога му се
струват смешни. Тези добре известни явления са интегрална част от психичния автоматизъм и макар при персекуторни налудности да се обясняват с интерпретативност
и емоции, същинската причина е по-дълбока.
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6. Поток на невидима мисъл. – Това е
разпознаване, насочено към празно място
или към несъзнаван и преходен обект. То е
комбинация от очаквано и забравено разпознаване. Индивидът вярва в неминуемостта на някаква мисъл, която предусеща,
без да може още да я определи, и която изчезва, преди да е определена. Този феномен
е своеобразно усещане за сянката на обект,
който току-що е минал покрай нас. Ще се
спрем по-подробно на него на друго място.
7. Заместване на мисълта. – Една мисъл
се замества от друга в ход, обикновено още в
зародиша си. „Все нещо идва против мисълта ми. Налагат ми навика да мисля винаги само дотам, докъдето е необходимо. Измъчва ме външна мисъл ... или дублирана.”
8. Идеорея. – Трудно е да се определи дали напливът на идеи има реалистично съдържание. Препускащите мисли са най-вероятно тъкмо тези, които при нормално състояние биха били потиснати, и привличат
вниманието с онова, което издават. Тяхната
подчиненост на базисен механичен процес
води до по-висока скорост на редуването
им, отколкото при нормалното мислене.
9. Апросексия. – Вероятно следва да се
разграничава първична апросексия с органична генеза, която би могла да се замени с
идеорея, като при прогресивна парализа, от
вторична апросексия, обусловена от множествеността на идеи или образи. „Мислите
ми се сменят твърде бързо, не мога да се
съсредоточа, те ме дърпат, дърпат. Твърде
много неща едновременно са ми в главата,
мисълта ми се разпръсква. Не зная къде да
си хвана нишката в целия този вихър.” Последната формулировка е особено типична.
Един любопитен процес засилва апросексията. Всички усилия на вниманието само умножават разпръскването: усилията за концентриране за четене водят само до стимулиране на гласовете; съзнателното усилие се
разпръсква и облагодетелства паразитните
образувания.
10. Фрагментарни вербални игри. – В
чисто вербалната сфера трябва да се отбележи еманципирането на артикулирани, но
празни фрази, части от фрази, думи и
срички. Сред по-фрагментираните феномени изпъкват експлозивни, деформирани и
причудливи думи, нанизи от думи, различни
игри на срички и нелепи интонации. Сричковата или словесна игра има две особености: вкуса на абсурда и усета за хармонично-
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то. Тези две черти се срещат често в работата на несъзнаваното (хипнагогни явления,
безсъние, мания) и при примитивното мислене (поезия, магьосничество). В редицата
от феномени на психичния автоматизъм
фрагментарните вербални игри се появяват
в ранния стадий. Това е допълнителен аргумент против идеаторната генеза на налудностите за преследване и в подкрепа на
нашата механистична концепция.
11. Афективен и волеви автоматизъм.
– Нашият болен изпитва, като натрапени
му, веселост (насилствена потребност да се
смее, да се шегува), тъга, тревожност, изненада, привличане, гняв. „Защо ми се налага
този гняв? Бях гневен въпреки себе си, гневен съм и се питам, макар че съм вън, не
тук.” Тези преживявания му се струват непознати и затова се възприемат като внезапни, неадекватни, нелогични, неудържими, крайни, неочаквани. Понякога те са
просто преувеличени същински лични преживявания, които обаче не се разпознават
като такива, а като чужди. Например болният може спонтанно да проявява към нас
сарказъм или раздразнение, защото въпросите ни го дразнят, а впоследствие избухва
в смях или става много гневен без повод,
като казва, че това не е той. Лавинообразно
тези преживявания се усилват и се откъсват
от първоизточника си. У болни с разцепен
Аз много ясно може да се наблюдава понякога борбата на едно чувство с друго, като
едното се счита за чуждо; или една вътрешна личност може да съветва да се мълчи,
докато другата иска да продължи да говори.
Така несъзнаваното усилва до крайност и
най-леките намерения, породили се в съзнавания Аз. И най-често чувствата и желанията, които привидно са външни, се обуславят всъщност от нещо вътрешно.
12. Зрителен автоматизъм. – Този автоматизъм се състои от преминаване на
спомени, нещо като представен мантизъм,
вероятно и с идеаторна и емоционална окраска, както и от чисто въображаеми представи. „Товарят ме със спомените ми, товарят ме с образи от миналото.”
Бележки. Някои от изброените феномени могат в редуцирана форма или по изключение да се проявят в превратностите
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на мисленето и в здраве, и в болест. От една
страна, това са тихото превъртане на лентата на спомените, откриване на прилики,
припознавания у непознати, заместване на
мислите и идеорея, а от друга – изчезване,
забравяне, спиране и изпразване на мисълта, очаквания, съмнения, обърканост, апросексия. Трябва да добавим и фрагментарните вербални игри. Всички тези феномени
са чести при реална преумора, безсъние,
неврастения, хипнагогни състояния и интоксикации. Както споменахме, изпразването на мисълта се среща често при дебюта
на прогресивна парализа. При психичния
автоматизъм обаче съвкупността от тези
феномени се отдалечава от нормата – и изгражда система.
……….
Сетивният и моторният автоматизъм са
донякъде банални. Към баналните феномени на психичен автоматизъм (като отгатната мисъл или назоваване на извършвано
действие) се добавят по-специфични, като
припознавания, откриване на прилики, нанизи от думи, игра на срички, безсмислие.
Може да се говори също и за афективен автоматизъм, при който в началото могат да
се появят интелектуални чувства като учудване, отчуждение, непрекъснато натрапено
разпознаване, а впоследствие и тревожност.
Тревожното усещане се оценява понякога
като лично, а понякога като чуждо. В емоционалния автоматизъм се разкриват също
обсесии и породени от тях емоционални интерпретации, като всички те се дължат не
на идеаторни операции, а на повишена
емоционалност и на предвестниците на
един разгръщащ се психичен автоматизъм.
И накрая, за зрителния автоматизъм трябва
да се отбележи, че се състои само от представи (като при описания по-горе пациент).

Текстовете в рубриката са подбор
на главния редактор
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ВРЪЗКА МЕЖДУ АВТОИМУННИТЕ БОЛЕСТИ И ПСИХОТИЧНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА
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Концепцията за имунологични пътища, иг‐
раещи роля в етиологията на редица психотич‐
ни разстройства, се развива изключително през
последните десетилетия. Връзката между авто‐
имунните заболявания и психотичните разст‐
ройства се подкрепя от генетични находки,
данни за инфекции, повишени нива на възпали‐
телни маркери и промени в микробиома при
пациенти с психоза. Епидемиологичните проуч‐
вания са установили по‐голямо разпростране‐
ние на психиатричните диагнози сред пациен‐
тите с автоимунни заболявания, както и пови‐
шен риск за развитие на шизофрения при паци‐
ентите, страдащи от автоимунни болести. В до‐
пълнение към потенциалното значение на авто‐
имунитета в етиологичните механизми на психо‐
тичните разстройства тази асоциация обръща
особено внимание и на соматичната коморбид‐
ност при пациенти с психотични разстройства,
както и на възможностите за терапия на двата
вида заболявания, протичащи едновременно.
Връзката между някои имунологични меха‐
низми и психичните разстройства е наблюдава‐
на от лекарите векове преди откриването на
имунната система. Психозата, възникнала по
време на остра треска, е описана още от Хипок‐
рат около 400 г. пр.н.е.
През 30‐те години на миналия век H.
Lehmann‐Facius за първи път излага своята хипо‐
теза, че шизофренията е продукт на автоимунна
реакция и антитела, които атакуват мозъчната
тъкан. През 50‐те и 60‐те години се забелязва,
че цьолиакията (или т.нар. глутенова ентеропа‐
тия) се среща по‐често сред страдащите от ши‐
зофрения, отколкото в общата популация, дока‐
то шизофренията се среща по‐рядко при паци‐
енти с ревматоиден артрит. Освен това автоан‐
титела, кръстосано реагиращи с мозъчни анти‐
гени, са доказани при пациенти с шизофрения
още през 60‐те години, а интересът към анти‐
невроналните антитела при психотични разст‐

ройства расте през последните няколко десети‐
летия, като нараства и броят на научните съоб‐
щения за неизвестни до момента антитела с мо‐
зъчна реактивност при пациенти, страдащи от
психоза.
Количеството доказателства в подкрепа на
идеята за връзка между имунологичните проце‐
си и психотичните разстройства рязко се е уве‐
личило в последните години с подобряване на
диагностиката и използване на съвременни на‐
учни методи. Установени са повишени нива на
маркери за възпаление както в кръвта, така и в
цереброспиналната течност при пациенти с пси‐
хоза. Нивата на тези маркери са били още по‐
високи при пациенти с първи епизод на психоза
или остър рецидив. Освен това други изследо‐
ватели са открили връзка между по‐високите
нива на възпалителни маркери в детска и юно‐
шеска възраст и повишен риск от психотични
разстройства, както и намален отговор към при‐
ложеното лечение. От друга страна, прилагане‐
то на противовъзпалителни средства е имало
благоприятен ефект при тези пациенти. Някои
учени дори предполагат, че шизофренията мо‐
же да бъде автоимунно заболяване, на база
ремитентно‐рецидивиращото протичане на за‐
боляването, както и на наличието на активни
имунологични процеси.
Изследванията в областта на психоневрои‐
мунологията предстои да се развиват, като се
проследяват различни аспекти в тази наука. Ро‐
лята на имунната система при психотични разс‐
тройства не изглежда очевидна и разбирането
на връзката между автоимунните заболявания и
психичните разстройства може да хвърли свет‐
лина върху възможните етиологични механиз‐
ми и при двата вида заболявания. Нещо повече,
разбирането на взаимодействието на имунната
система и психиката на хората може да създаде
нови възможности за лечение в психиатрията.
Освен това идентифицираните подгрупи паци‐
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енти с психотични разстройства и протичащи
възпалителни процеси биха могли да се възпол‐
зват от по‐целенасочено лечение. Не на пос‐
ледно място, важно е психиатрите да са наясно
със соматичните коморбидности, особено при
пациенти с психотични разстройства.
Известно е, че разпространението на ши‐
зофрения в световен мащаб е около 1%, а чес‐
тотата на автоимунните заболявания е около
4%, въпреки че варира според географския ра‐
йон. По‐голямата част от епидемиологичните
проучвания са установили обща връзка между
автоимунитета и психотичните разстройства.
Редица мащабни проучвания са установили, че
между 4 и 6% от пациентите с шизофрения са
потърсили медицинска помощ и поради авто‐
имунно заболяване. По отношение на риска от
психоза след поставяне на диагноза автоимун‐
но заболяване общонационално проучване в
Дания установява, че рискът нараства с 45%.
Ако се изключи ефектът на подлежаща инфек‐
ция, то рискът може да намалее, но не под
29%. Скорошен метаанализ на Cullen и сътр.
демонстрира, че диагнозата на неневрологич‐
но автоимунно заболяване увеличава риска от
по‐късно диагностициране на психотично разс‐
тройство с 43%. От друга страна, диагностици‐
рането на шизофрения увеличава с около 50%
шанса за възникване на автоимунни заболява‐
ния през целия живот. В подкрепа на това не‐
отдавнашен метаанализ установи, че рискът от
поява на автоимунно заболяване е с 55% по‐
висок сред пациенти с предварителна диагноза
на психотично разстройство.
Установено е, че наличието на роднини от
първа степен с шизофрения също увеличава
риска от автоимунни заболявания с 6%, а се‐
мейна анамнеза за автоимунитет увеличава
риска от шизофрения и неафективни психози с
10%. Установени са асоциации с психотични
разстройства и широк спектър от автоимунни
заболявания, сред които са цьолиакия, множес‐
твена склероза, системен лупус, ревматоиден
артрит, патология на щитовидната жлеза, диа‐
бет тип 1, автоимунен енцефалит, псориазис,
синдром на Гилен‐Баре, автоимунен хепатит,
болест на Крон и други.
Потенциално множество фактори могат да
повлияят на връзката между автоимунните за‐
болявания и психотичните разстройства. Същес‐
твуват различни етиологични механизми, свър‐
зващи двете патологии, сред които наличие на
антитела, дефекти в регулаторните Т‐лимфоци‐
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ти, инфекции, психичен стрес, генетичен терен,
микробиом и други.
Като потенциален допринасящ фактор за
връзката на някои автоимунни заболявания с
психични заболявания може да бъде определе‐
но наличието на антитела срещу невроните.
Например анти‐GAD‐антителата (срещу glutamic
acid decarboxylase), които могат да се срещат и
при пациенти с диабет, се асоциират с възник‐
ване на множество неврологични проблеми. Те
са установени в голямо количество при пациен‐
ти с невролупус както в серума, така и в цереб‐
роспиналната течност. Освен това антиглиади‐
нови антитела са открити и при пациенти с цьо‐
лиакия, и при болни с наскоро диагностицирана
шизофрения. С откриването на NMDA‐рецептор‐
ния енцефалит и неговата способност да имити‐
ра психични разстройства интересът към анти‐
телата нараства допълнително. Установено е
също, че анти‐GAD‐антителата могат да индуци‐
рат лимбичен енцефалит.
Описан е също нарушен баланс между регу‐
латорните Т‐клетки и Th17 лимфоцитите, който
е от съществено значение за имунологичната
хомеостаза и предпазване от развиването на
автоимунни нарушения. Признаци за нарушена
имунна регулация са открити и при психични
заболявания, но каква е точната връзка, все още
не е установено. Метаанализи свързват пони‐
жения брой на регулаторни Т‐клетки с отрица‐
телни симптоми и когнитивен дефицит, докато
повишените нива на Th17 – с психопатология.
През последните години В‐лимфоцитите също
получават своето внимание в патологията на
психотичните разстройства, особено се комен‐
тират при съчетанието на множествена склеро‐
за и шизофрения. Друга честа находка при па‐
циенти с шизофрения са повишените нива на
възпалителни и понижени нива на противовъз‐
палителни цитокини в серума. Установено е, че
дисрегулацията на противовъзпалителния цито‐
кин IL‐10 е свързана с абнормни отговори при
често срещани инфекции и повишен риск от
развитие на автоимунни заболявания.
Смята се, че един от най‐важните рискови
фактори за развитие на автоимунни заболява‐
ния са инфекциите. Известно е, че инфекциоз‐
ният енцефалит, причинен от вируса на херпес
симплекс, значително увеличава риска от раз‐
витие на NMDA‐рецепторен енцефалит. Както
бе показано в голямо датско общонационално
проучване и потвърдено в още големи проучва‐
ния, тази инфекция повишава риска от развитие
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на шизофрения. Ефектът на инфекциите върху
риска от развитие на шизофрения е налице, не‐
зависимо от придружаващите автоимунни за‐
болявания.
Едно от обясненията за връзката между ин‐
фекции и психотични заболявания е добре из‐
вестният факт, че излагането на вирусна или
бактериална инфекция увеличава пропускли‐
востта на кръвно‐мозъчната бариера, което
позволява навлизането в централната нервна
система на имунните клетки и провъзпалителни
цитокини. Това само по себе си може да доведе
до възпаление на мозъка, което теоретично да
играе роля в развитието на психотични разст‐
ройства. Нарушаването на бариерата и преми‐
наването на циркулиращи автоантитела може
да обясни синергичния ефект на наличието на
автоимунно заболяване и предишни инфекции
върху риска от шизофрения. В подкрепа на тази
хипотеза са и доказателствата за нарушена ба‐
риера и повишено съотношение на албумин в
цереброспиналната течност към плазменото
ниво. Установено е също, че инфекциите по
време на бременност увеличават риска от ши‐
зофрения при потомството. Тези данни може да
показват още генетична податливост на инфек‐
ции, свързани с психични заболявания.
Както за шизофренията, така и за автоимун‐
ните заболявания е известна силна наследствена
предиспозиция. Открити са няколко генетични
локуса (включително в района на MHC гените),
общи за пациенти с шизофрения и имунната сис‐
тема. Откриват се връзки както между множест‐
вена склероза и шизофрения, така и между рев‐
матоиден артрит и шизофрения. Предполага се,
че някои от генетичните находки, характерни за
шизофрения, могат да увеличат първоначално
риска от инфекции, което впоследствие да уве‐
личи риска от автоимунни заболявания и психо‐
тични разстройства. Освен това се смята, че ня‐
кои хора с шизофрения могат да имат генетично
предразположение за абнормен имунен отговор
към често срещани инфекции и чужди патогени.
Различия в HLA региона и системата на компле‐
мента от своя страна биха могли да увеличат
риска от развитие на автоимунни реакции.
Микробиомът се проучва в последните го‐
дини и в контекста на възможен етиологичен
фактор както при невропсихиатричните, така и
при автоимунните заболявания. Аутопсионно
проучване показва, че пациенти с шизофрения
са имали стомашно‐чревни заболявания и приз‐
наци на микробиомна дисбиоза. Съставът на
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микробиома е дефиниран като ключов за раз‐
витието не само на централната нервна систе‐
ма, но и на имунната система. Доказано е, че
дисбиозата на микробиома влияе както на
Th1/Th2 баланса, така и на съотношението на Т‐
регулаторните и Th17 клетките, повлиявайки
имунния отговор към чужди патогени. Устано‐
вено е, че дисбиозата влияе на Т‐клетъчното
възпаление при пациенти с множествена скле‐
роза, цьолиакия и други. Нещо повече, при гри‐
зачите е установено, че нарушаването на мик‐
робиома нарушава социалното функциониране,
поведението и ученето на нови умения, както и
индуцира нарушения в невропсихичното разви‐
тие.
Съставът на микробиома е важен и за неп‐
ропускливостта и интегритета на мукозната ба‐
риера в червата. Предполага се, че повишена
пропускливост може да доведе до системно
възпаление, тъй като при мишки е установено,
че води до невровъзпаление. И двата типа въз‐
паления повишават риска от психични и автои‐
мунни заболявания. Интересно е, че както ин‐
фекциите, така и лечението с антибиотици мо‐
же да модулира микробиома, свързвайки спо‐
менатите по‐рано епидемиологични находки за
влиянието на инфекциите с хипотезите за мик‐
робиома. Освен това се спекулира, че майчина‐
та инфекция може да промени не само микро‐
биома на майката, но и този на плода, като е
възможно да повлияе на имунната система и
невропсихиатричното развитие на потомството.
Няколко проучвания са изпробвали пробиотич‐
но лечение при пациенти с шизофрения, но все
още не са открити доказателства за ефекта им
върху психотичните разстройства.
Други фактори, като психичен стрес вследс‐
твие на сексуално насилие, физическо насилие,
емоционално/психично насилие, пренебрегва‐
не, родителска смърт и тормоз както в детство‐
то, така и по‐късно, са свързани с повишен
риск от психотични разстройства според мно‐
жество проучвания. Шведско национално про‐
учване установи, че свързаните със стреса пси‐
хични разстройства увеличават риска от пос‐
ледващо развитие на автоимунни състояния,
както и обостряне на вече диагностицирани
автоимунни болести. Не по‐малко важно е, че
стресът теоретично може да повлияе на много
от гореспоменатите възможни етиологични
фактори. В метаанализ е установено, че дори
кратък, но остър психичен стрес увеличава
циркулиращите провъзпалителни цитокини
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като IL‐6, IL‐1β и TNF‐α, вероятно чрез симпати‐
кусовата нервна система и оста хипоталамус‐
хипофиза‐надбъбречна жлеза. Така множест‐
вото неблагоприятни житейски събития или
стресови условия на живот могат да доприне‐
сат към хронично възпаление с нарушение на
имунния отговор. Смята се още, че психичният
стрес влияе върху състава на микробиома, и
обратно, че микробиомът влияе върху пери‐
ферното възпаление.
Нарастващите знания за потенциалното
участие на възпалителни процеси в психични
разстройства и асоциациите, открити при авто‐
имунитета и психотичните разстройства, могат
да помогнат на разширяващото се поле на иму‐
нопсихиатрията и да окажат влияние върху ка‐
чеството на живот на пациентите. През послед‐
ните няколко години изследователите се фоку‐
сираха върху ролята на инфекциите, автоанти‐
телата и други имунни компоненти, които игра‐
ят основна роля при автоимунните заболявания.
Потенциално тези фактори могат да оказват
влияние и за възникването на психични разст‐
ройства. Рисковите фактори за развитие на ав‐
тоимунни заболявания и на шизофрения включ‐
ват фактори на околната среда, като инфекции и
стрес, генетични фактори, включващи HLA ре‐
гиона, които взаимно си влияят. Автоимунните
реакции с активиране на имунните компоненти
и производството на антитела срещу антигени
на нервната система могат да предизвикат ши‐
рок спектър от психиатрични симптоми, както и
психози. Потенциалната автоимунномедиирана
група пациенти с психотични заболявания може
да бъде малка част от по‐широка имунносвър‐
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зана група и още по‐малка част от общата група
на пациентите с психози. Въпреки това иденти‐
фицирането на тези подгрупи може да даде
възможност за прецизни и ефективни стратегии,
при които лечението, основано на въздействие
върху имунитета, би могло да подобри психо‐
тичните симптоми.
Фокусът върху връзката между автоимуни‐
тета и психозата, независимо от етиологията, е
важен не само за изследователите, но и за от‐
делния пациент. Известно е, че пациентите,
страдащи от шизофрения, имат висока ранна
смъртност, като продължителността на живота
им е до 13,5 години по‐кратка в сравнение с
общата популация, главно поради физически
заболявания. Като се има предвид това, както
и че пациентите с психотични разстройства мо‐
гат да се оплакват от соматични симптоми, за
клиницистите е важно да знаят за увеличената
честота на възникване на автоимунни заболя‐
вания при тези болни. Симптомите на заболя‐
вания като цьолиакия или ревматоиден артрит
може да не се забележат и дори да се отхвър‐
лят при пациенти с шизофрения. Пренебрегва‐
нето и следователно нелечението на автои‐
мунните заболявания още повече увеличава
здравната пропаст между хората с шизофрения
и общото население. По тази причина пациен‐
тите с психотично разстройство трябва да бъ‐
дат щателно и често преглеждани, както и над‐
лежно лекувани, когато имат симптоми, веро‐
ятно свързани с автоимунитет или други
здравни проблеми.
Цв. Великова
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На сайта на Централна медицинска библиотека (ЦМБ) на МУ – София, по съвместна инициатива на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на МУ – София и ЦМБ е обособен дигитален масив Българска психиатрична книжнина, който съдържа трудове на стари
и съвременни български психиатри, както и пълните течения на предшествениците на "Българско списание за психиатрия" – „Душевно здраве” (1938-1940), „Неврология, психиатрия и
неврохирургия” (1962-1991, в първите две години от които е специализиран раздел „Неврология и психиатрия” на „Съвременна медицина”) и „Бюлетин на БПА” (1992-2005). Условията за
ползване на библиотеката и за попълването ù с нови източници са изложени на сайта.
http://95.87.232.194/digitalpsychiatry/bpk.htm
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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, стегнат 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 изводи. Разпространява се и чрез вторични информационни издания (бази данни), т.е. трябва да носи основните елементи от научния принос. 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 публикация 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 непосредствената 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 поставената 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 сходства 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 значимостта на данните, отклоняващи се/периферни въпроси, атаки към други студии и автори или тяхното безкритично преразказване, емоционални 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, практически използваеми изводи и препоръки. Очаква се логично свързано, последователно изложение, без да се преразказват механично източниците. 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 използвани 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.

– 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 васкулити. 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 непериодични 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 публикация се връщат за преработка.
Повторното публикуване на един и същ научен труд в периодично издание е допустимо само под формата на вторична публикация, отразяваща 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 съавтори. 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., авторите могат да отправят благодарност в края на текста.
Авторите носят отговорност за съдържанието на публикациите. Представените материали и описаните в тях изследвания следва да съответстват 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 подробно, така че информираният читател, който има достъп до оригиналните данни, да може да провери представените резултати. Резултатите трябва да се представят количествено (когато е възможно) чрез подходящи промеливи – напр. медиана и диапазон (или персентили) за непараметрични данни, или средна стойност ± стандартна грешка, стандартно отклонение (или доверителни интервали) за нормално разпределени данни.
Да се избягва използването единствено на р-стойности при проверката на хипотези, тъй като този подход не дава достатъчно количествена 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 процедурите 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
Оригинална статия
Обзор
Клиничен случай
Кратко научно съобщение, реферат, рецензия

Брой думи в основния текст

Брой думи в резюмето

Брой референции

2500-5000
3000-6000
1000-3000
500-1000

200-300
100-200
100-200
–

30
50
20
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. Заглавията 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 използване на съкращението пълният термин трябва да бъде представен.
Материалите се изпращат на e-mail: bulg.j.psychiatry@gmail.com

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 evaluation 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, book 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 distributed 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 discussed. Data is summarized. Avoidance of the following is required: unproven statements, exaggeration of the data significance, diverging/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.

– 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
original publication, which is explicitly quoted. Corresponding author declares that the material has not been published previously, except in the
form of an abstract for a scientific event, and has not been submitted to other journal.
All researchers contributing to the concept and fulfillment of the scientific study should be listed as co-authors. The corresponding author must
ensure that they have approved the final variant of the paper submitted for publication and have been informed on the critical notes and
recommendations for correction following peer review.
In the end of the paper, authors can express acknowledgements to individuals or authorities providing intellectual contributions or a material or
financial support.
Authors assume the responsibility for the contents of their publications. Presented papers and the studies described in them should comply with the
established ethical standards on performance of the clinical and/or experimental studies on human subjects (the Helsinki Declaration) and
experimental animals. Patients must not be referred by names and initials and images, on which they can be identified, must not be presented.
Declaring the lack of conflict of interests, the absence or presence of financial association of study and the institutions performing it, is desirable.
STATISTICAL PROCESSING
Statistical methods must be described sufficiently so the informed reader with access to original data can check the presented results. The results
must be presented quantitatively (if possible) by appropriate indicators for the measurement error or uncertainty (e.g., confidence intervals). Avoid
using only p-values in the verification of a hypothesis since this approach does not generate sufficient quantitative information. Quoting the correct
p-values in addition to the appropriate confidence intervals is desirable.
The number of measurements (sample size) is mandatorily given and the method of calculation is justified.
Statistical programs for the performance of analysis must be described.
The used statistical terms, abbreviations and symbols should be defined unambiguously.
TECHNICAL LAYOUT
An article starts with the title (without abbreviations), the names of authors (without academic or other titles), their workplaces designated by
numeric indices, abstract, key words.
Corresponding author shows contact data (e-mail, optionally – postal address and telephone).
Volume (approximately) of submitted papers:
Type of publication

Word count in the main text

Word count in the abstract

Number of references

Original article
Review
Clinical case report
Short communication, reference paper, review

2500-5000
3000-6000
1000-3000
500-1000

200-300
100-200
100-200
–

30
50
20
10

MS Word files are acceptable. No specific requirements on the font size and type, spacing, margins and other formatting are defined.
Illustrative material (tables, figures, images) is positioned at the corresponding places within the text with captions and legends. Captions of figures
must not be shown within the image. Images with good quality (at least 300 dpi) and appropriate file format (.jpg, tif, .png) are required. Tables must
be presented in an editable format rather than as images.
Specific abbreviations used in the text are introduced in round brackets with the first appearance of the entire designation.
Measurement units should follow the SI system.
Manuscripts should be sent to the e-mail: bulg.j.psychiatry@gmail.com
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