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ПРЕДИКТОРИ НА ТЕРАПЕВТИЧЕН ОТГОВОР ПРИ ШИЗОФРЕНИЯ –
МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Ивайла Каменова, Георги Ончев
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София
Резюме. Шизофренията е хетерогенно заболяване с хроничен ход, което заема водещо място
сред причините за инвалидизиране в световен мащаб. Въпреки множеството проучвания за изяс‐
няване на нозологичните граници, етиопатогенезата, клиничната картина и терапевтичното по‐
влияване, засега липсват убедителни данни, които да са приложими при всички пациенти с поста‐
вена диагнозa шизофрения. Големите катамнезни проучвания доказват хетерогенността ù в хода
на протичане на заболяването. Многото лица на болестта предопределят не винаги точното диаг‐
ностициране, криещо риск от ятрогенизиране с ненужни медикаментозни терапии и стигматиза‐
ция, или обратно, водят до подценяване на клиничната картина и неприлагане на ефикасни тера‐
певтични интервенции. Няма сигурни данни и за предиктивните фактори на отговор към лечение‐
то и за разделяне на разнородната група от шизофренно болни пациенти според терапевтичното
повлияване. Статията представя методиката на проучване с натуралистичен и неинтервенционен
дизайн, включващ едногодишно проспективно клинично проследяване, което цели да идентифи‐
цира предиктивни фактори на терапевтичния отговор при шизофрения.
Ключови думи: шизофрения, терапевтичен отговор, предиктори, методика

PREDICTORS OF THERAPEUTIC RESPONSE IN SCHIZOPHRENIA –
METHODOLOGY OF THE STUDY
Ivayla Kamenova, Georgi Onchev
Department of Psychiatry and Clinical Psychology, Medical University – Sofia
Abstract. Schizophrenia is a heterogenic disease with chronic course and is among the top‐leading caus‐
es of disability in the world. In spite of the numerous studies in search of defining nosological bounda‐
ries, etiopathogenesis, clinical manifestation, and therapeutic response, there is so far no convincing ev‐
idence applicable to all patients with diagnosis of schizophrenia. In addition, heterogeneity of the dis‐
ease is also found in its course as demonstrated in large follow‐up studies. The many faces of the disor‐
der determine lack of precise diagnostics sometimes implying the risk of iatrogenic use of unnecessary
medication therapies and stigmatization, or, alternatively, may cause underestimation of the clinical pic‐
ture and failure to apply efficacious therapeutic interventions. There is lack of convincing data on pre‐
dictive factors for response to therapy and on division of the diverse group of schizophrenic patients ac‐
cording to the therapeutic response. Therefore, the paper presents the methodology of a study with
naturalistic and non‐interventional design including one‐year prospective follow‐up, which is aimed at
identification of predictive factors of therapeutic response in schizophrenia.
Key words: schizophrenia, therapeutic response, predictors, methodology

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕТО
Още с обособяването на dementia praecox
като отделно заболяване в края на 19‐и век въз‐
никват въпроси относно валидността на нозоло‐
гичната единица, хода на заболяването, възмож‐
ността за терапевтичното му повлияване и овла‐
дяване на инвалидизиращия му характер. Въп‐

реки множеството проучвания, свързани с изяс‐
няване на концепцията на заболяването, няма
категорични факти относно етиопатогенезата и
начина му на протичане, които да са универсал‐
ни и да допринасят за разбирането на неговата
същност и клинични граници [1]. Хетерогенност‐
та на болестта се проявява не само в етиология и
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клиника, но и в хода и изхода от болестта – от
ремисия на симптомно ниво до разпад на лич‐
ността. Глобалните катамнезни проучвания по‐
казват крос‐културалното разпределение и про‐
тичане на заболяването, като се потвърждава
хетерогенността в изхода [2], включително и в
български извадки [3]. Засягането на хора в тру‐
доспособна възраст, хроничността в протичането
и инвалидизиращият ход определят социалното
значение на болестта и икономическото бреме
върху пациентите и техните близки [4].
Исторически възможностите за лечение на
психично болните търпят твърде динамично
развитие – от прилагане единствено на посте‐
лен режим и занимателна терапия [5], през ма‐
лиотерапия, кастрация (за чест на българската
психиатрия никога неприлагана у нас), лобек‐
томия, тиреоидектомия и инсулинокоматозна
терапия [6] до началото на ерата на психофар‐
макологията с хлорпромазина и разработването
на поколения от конвенционални и атипични
невролептици [7]. С това се поставят високи
очаквания към обратимостта на психичните за‐
болявания. В голямата „група на шизофрении‐
те” обаче наличните лечения постигат само
умерен ефект по отношение на част от симпто‐
мите и резултатите са по‐скоро на ниво симп‐
томно подобрение [8].
Търсенето на прогностични фактори за про‐
тичането на заболяването също е било обект на
много проучвания. Въпреки това идентифици‐
раните клинично значими предиктивни факто‐
ри, върху които може да се повлияе, са твърде
малко и са несигурни [9]. Такива като период на
нелекувана болест (DUI) / период на нелекувана
психоза (DUP), придържане към терапията и
коморбидност са глобално свързани с общест‐
веното здраве и социалните политики, поради
което клиничната ефективност изисква не само
адекватни клинични интервенции, но и коопе‐
рирането им с национални стратегии за обуче‐
ние и превенция сред населението.
Оценката за терапевтично повлияване, це‐
лящо подобряване на психопатологията, качес‐
твото на живот и прогнозата на заболяването,
има пряка клинична приложимост, особено при
стационарно психиатрично лечение. Валидизи‐
рането на субгрупи сред хетерогенната „група
на шизофрениите“ и определянето на фактори с
прогностична стойност предполагат обособява‐
не на максимално индивидулизирано лечение,
основано на доказателства, и избягване на ятро‐
генията от полипрагмазия и хоспитализъм. Ос‐

къдните данни относно предиктивната стойност
на различни социо‐демографски и клинични
характеристики върху терапевтичния отговор
при шизофренно болни обуславят и актуалност‐
та на представеното проучване. Целта на насто‐
ящата статия е да опише използваната методи‐
ка за идентифициране на предиктори на тера‐
певтичния отговор при шизофрения.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО
Целите на настоящoто проучване са да се
оцени влиянието на социално‐демографски фак‐
тори, анамнестични данни и клинични характе‐
ристики върху терапевтичния отговор при ши‐
зофренни пациенти. В резултат се очаква обек‐
тивизиране на фактори с относителна специ‐
фичност и използването им като индивидуали‐
зирани предиктори за постигане на по‐добър
терапевтичен отговор.
За постигане на тези цели се поставиха след‐
ните задачи:
 да се оценят социо‐демографски, анам‐
нестични данни и клинични характеристики при
изследваната група пациенти;
 да се идентифицират променливи и неп‐
роменливи фактори в клиничния ход;
 да се изследва промяната в резултатите в
оценката на психопатологията и качеството на
живот при хоспитализация, при изписване и една
година след постъпването за болнично лечение;
 да се оцени терапевтичният отговор, изра‐
зен като промяна в изследваните клинични по‐
казатели;
 да се обособят групи пациенти според от‐
говора към проведената терапия;
 да се идентифицират променливи и неп‐
роменливи предиктори за терапевтичен отговор;
 да се изработят стратегии за подобряване
на променливите предиктори.
Фокусът на проучването е върху отговора към
лечение сред хетерогенна група от пациенти,
обединени от обща диагноза. Изследването е в
три среза с цел сравняване на данните преди,
веднага след лечението и една година по‐късно.
Очакваният резултат е обособяване на отно‐
сително хомогенни групи пациенти в зависи‐
мост от отговора им към лечение и използване
на получените данни за прогнозиране на хода и
изхода на заболяването. От своя страна това
може да оптимизира лечението чрез намалява‐
не на нежеланите странични ефекти и облекча‐
ване както на болничните заведения, така и на
пациентите и близките им.
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ДИЗАЙН
Проучването е клинично, неинтервенцион‐
но и включва едногодишно проспективно
проследяване с оценки в три среза – при пос‐
тъпване за стационарно лечение (Т1), при из‐
писване (Т2) и една година по‐късно (Т3). Наб‐
людението отразява това, което се случва ре‐
ално в клиничната практика в рамките на една

година (Т1Т3), като се провежда ретроспек‐
тивен анализ на получените данни за изслед‐
ваните конструкти (Т2Т1) чрез оценка на
промяната по време на стационарното лече‐
ние, ретроспективен анализ на резултатите в
амбулаторни условия (Т3Т2) и анализ на ре‐
зултатите преди и след проведено лечение
(Т3Т1) (фиг. 1).

Фиг. 1. Дизайн на проучването

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО И ФОРМИРАНЕ
НА ИЗВАДКАТА

Обект на изследването са пациенти с диаг‐
ноза шизофрения по МКБ‐10 (F20), постъпили за
стационарно лечение в Клиниката по психиат‐
рия на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, София.
Оценяването се провежда в три точки във вре‐
мето – при постъпване за стационарно лечение,
при изписване и една година след началото на
хоспитализацията.
В проучването са включени пациенти, отго‐
варящи на посочените в табл. 1 критерии за
участие.
Извадката се състои от хетерогенна група
пациенти, отговарящи на критериите за включ‐
ване в изследването. Пациентите са изследвани
в „натуралистичен” порядък, като са оценявани
всички потенциални кандидати, последовател‐

но постъпващи в клиниката през този период.
Тези, които отговарят на критериите за включ‐
ване и дадат информирано съгласие, се изслед‐
ват детайлно с представените по‐долу инстру‐
менти в три точки във времето в продължение
на една година според описания дизайн. Извън
структурираното изследване е използвана и ця‐
лата налична друга информация за комплексна
клинична и социална оценка – медицинска до‐
кументация, данни от близките и персонала,
клинично наблюдение.

ИНСТРУМЕНТИ
Проучването изследва социо‐демографски
фактори, психопатология, качество на живот
чрез следните инструменти (представени на
табл. 2), използвани за оценка в трите времеви
среза (Т1, Т2, Т3).

6

И. Каменова, Г. Ончев. Предиктори на терапевтичен отговор при шизофрения …

Таблица 1. Критерии за участие в изследването
Включващи критерии:

Изключващи критерии:

 Пациентът отговаря на критериите за шизофренно разстройство по МКБ-10 и
DSM-5, като диагнозата е потвърдена от поне двама психиатри

 Тежка декомпенсирана телесна
болест

 Хоспитализиране по повод на болестен епизод или обостряне на състоянието

 Злоупотреба с психоактивни
вещества (ПАВ)

 Възраст над 18 години
 Подписано информирано съгласие за участие, включващо съгласие с целите
и условията на проучването и готовност за контакт за проследяване след една
година

 Липса на възможност за контакт
след изписване

Таблица 2. Изследван конструкт, използван инструмент и време на изследване
Конструкт

Инструмент

T1

Социо-демографски и клинични характеристики на боледуването

Карта на пациента

X

Характеристики на епизода

Карта на пациента

X

Изход след лечение

Карта на пациента

Психопатология

PANSS

T2

T3

X
X

X

X

X

X

SANS

X

X

X

Клинична оценка на:
 тежестта
 подобрението

CGI – S
CGI – I

X

X
X

X
X

Агресивност

MOAS

X

X

Функциониране

GAF

X

Качество на живот

WHOQOF-BREF

КАРТА НА ПАЦИЕНТА
Картата е създадена за целите на проучва‐
нето, като предоставя информация за социо‐
демографски фактори и анамнестични данни за
заболяването. Тя съдържа информация като
възраст, семейно положение, образование,
трудова заетост, фамилна анамнеза, коморбид‐
ност с телесни заболявания, индивидуално раз‐
витие, клинични характеристики на заболяване‐
то до настоящата хоспитализация, както и на
сегашния епизод, наличие на рисково поведе‐
ние, съдействие към лечението, вид провежда‐
на терапия. Информацията се събира по време
на трите среза на проучването, като в Т2 и Т3 се
прави и оценка след проведено лечение – вид
лечение, съдействие, критичност, наличие на
рецидиви, трудова заетост.
POSITIVE AND NEGATIVE SYNDROME SCALE (PANSS)
(СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА ПОЗИТИВНИ И НЕГАТИВНИ
СИНДРОМИ)
Скалата е широко разпространен инстру‐
мент за оценка на психопатология при шизоф‐
рения с утвърдена валидност и надеждност [10].
Инструментът се състои от 30 айтема, разделе‐
ни в три категории – подскали за позитивни
симптоми, за негативни симптоми и за обща
психопатология. Чрез клинично полуструктури‐
рано интервю се оценяват отделните симптоми,

X
X
X

които варират от 1 – липса на симптом, до 7 –
тежко изразен симптом. Скалата се приема като
„златен стандарт“ за оценка на симптоматоло‐
гията при шизофрения по света, широко изпол‐
звана е в клинични проучвания, валидизирана е
на различни езици, като е използвана за оценка
на психопатология и в големи български извад‐
ки [11, 12]. Използва се версия на български
след превод, обратен превод и редакция и про‐
верена надеждност.
SCALE FOR THE ASSESSMENT OF NEGATIVE SYMPTOMS
(SANS) (СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА НЕГАТИВНИ
СИМПТОМИ)
Скалата се използва за оценка на негативни
симптоми и се състои от 25 айтема, разделени в
5 категории: афективно изравняване или притъ‐
пен афект, алогия, липса на мотивация/апатия,
анхедония/асоциалност и внимание [13]. Оце‐
няването е по скала от 0 до 5, като по‐високото
число означава по‐голяма тежест на симптома.
Освен като аритметичен сбор от оценките на
айтемите, всяка една категория може да бъде
оценена и с една по‐обща оценка, която отразя‐
ва тежестта на негативния синдром като цяло в
даден момент [14]. За целите на проучването
скалата бе преведена на български от един
клиницист и редактирана от друг, след което бе
приложена пилотно при 15 пациенти, с послед‐
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ващи окончателни корекции и редакция. По‐
добно апробиране в българска извадка е позна‐
то и от минали трудове [15].
MODIFIED OVERT AGGRESSION SCALE (MOAS)
(МОДИФИЦИРАНА СКАЛА ЗА ОТКРИТА АГРЕСИЯ)
Модифицираната скала оценява тежестта и
честотата на агресивно поведение чрез наблю‐
дение в четири категории: вербална агресия,
агресия към предмети, автоагресия и физическа
агресия [16]. Всяка от категориите се оценява по
точки от 0 (липса) до 4 (най‐тежка изява), като
се поставя най‐високата приложима оценка за
дадения период, като тежестта на симптомите е
най‐ниска при вербална агресия и най‐висока
при физическа [17]. Използва се версия на бъл‐
гарски след превод, редакция и проверена на‐
деждност [18].
CLINICAL GLOBAL IMPRESSION (CGI)
(ОБЩО КЛИНИЧНО ВПЕЧАТЛЕНИЕ)
Скалата е кратка клинична оценка за гло‐
балното функциониране на пациенти с различ‐
ни психични разстройства, която отчита състоя‐
нието преди и след проведено лечение [19].
Общото клинично впечатление се състои от
оценка на тежест на заболяването (CGI‐S – seve‐
rity of illness) – в скала от 1 (изобщо не е болен)
до 7 (сред най‐тежко болни пациенти) и гло‐
бално подобрение (CGI‐I – global improvement),
което оценява общото клинично състояние на
пациента след първоначалната оценка отново
по аналогична 7‐рангова скала. За оценяването
е съществено да се отчита наличието на симп‐
томи, тяхната честота, интензивност и тежест в
7‐дневен период, както и отражението им върху
главни области от живота на пациента – работа,
дом, взаимоотношения [20].
Скалата е бърз за прилагане инструмент, чрез
който може да се изследва ефектът от лечение‐
то. Демонстрирано е, че корелира добре със
стандартизирани скали за оценка на повлиява‐
нето на психопатологията (PANSS, BPRS, Hamilton
depression rating scale, Hamilton anxiety rating
scale). Тази корелация може да се използва за
пренасяне на резултатите от проучванията в ре‐
алната клинична практика [21, 22]. CGI e широко
използвана скала за оценка на клинично прило‐
жимия ефект от прoведена терапия в клинични
изпитвания. Скалата е преведена и валидизира‐
на на български, като е използвана не само в
клинични проучвания, но и в научни изследва‐
ния сред пациенти на стационарно лечение [23].

7
GLOBAL ASSESSMENT OF FUNCTIONING (GAF)
(СКАЛА ЗА ГЛОБАЛНА ОЦЕНКА НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО)
Представлява скала за цялостна оценка на
функционирането, изразена чрез оценка от 1 до
100 в континуум психично здраве–болест. Скала‐
та е разделена на десет дефинирани интервала,
като са възможни и междинни оценки (1‐
10.....91‐100). Оценката се основава на тежестта
на симптоматиката и нивото на функциониране
през последната седмица. Скалата обективизира
нарушението във функционирането, дължащо се
на психопатология или други психични фактори,
и се прилага след предварително обучение. Най‐
ниската възможна оценка е 1, а най‐високата –
100. Използва се версия на български след пре‐
вод с двойна редакция и проверена надеждност
[24], като инструментът е прилаган сред българс‐
ка популация както в международни проучвания
[3, 18] , така и в дисертационни трудове за оцен‐
ка на шизофренни пациенти [25, 26].
WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE
SHORT VERSION SCALE (WHOQOF – BREF) (СКАЛА
НА СЗО ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА –
КРАТКА ВЕРСИЯ)
Кратката версия на скалата е самооценъчен
въпросник, който се състои от 26 въпроса и из‐
следва субективната удовлетвореност на паци‐
ента от здравето му през последните две сед‐
мици [27]. Въпросите са обединени в четири
области: телесна, психична, отношения и среда.
Оценява се степента на удовлетвореност – от 1
(най‐ниска) до 5 (най‐висока). Използва се вер‐
сия на български език след превод, обратен
превод и редакция, като въпросникът е валиди‐
зиран в българска популация [28].
КАЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ
В допълнение към обективно измерените
промени в психопатология и функциониране
чрез представения инструментариум, към про‐
учването е включено и качествено изследване.
С това се цели обхващане на аспекти, които не
могат да бъдат измерени количествено, и изла‐
гане на личната, субективна оценка на пациен‐
тите [29]. Качественият подход е прилаган пре‐
димно в социологични проучвания, основава се
на културната антропология и е ориентиран към
отчитане влиянието на средата и оценка на
съдържанието, а не на честотата на феномени‐
те [18]. Най‐общо, качествените изследвания мо‐
гат да бъдат определени като „широк термин за
изследователски методи, които описват и обяс‐
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няват преживяванията, поведението, взаимо‐
действията и социалния контекст на хората“ [30].
На T3 среза, съвместно със субективно из‐
мереното качество на живот, чрез отворен отго‐
вор на съдържателно ниво се изследват степен‐
та на подобрение на пациентите и причините,
които според тях са спомогнали в най‐голяма
степен за това. Отговорите на всеки пациент се
записват, след което се предвижда тяхното сис‐
тематизиране в категории, които могат допъл‐
нително да се променят според съдържанието
на отговорите. По индуктивен път „суровите
данни” от клиничното описание и наблюдение
могат да се отнесат към формирането на при‐
чинно‐следствени хипотези, а представената
субективна гледна точка на пациента позволява
сравнение с обективно отчетените причини за
подобрението.

СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ
Предвиденият обем на извадката е изчислен
на базата на достатъчна статистическа сила на
анализите. Предвижда се използване на стан‐
дартни методи от дескриптивната статистика с
вариационен, честотен анализ и графични
изображения, проверка на хипотези с парамет‐
рични и непараметрични тестове – съответно t‐
test, изследване на разпределение за нормал‐
ност с тест на Колмогоров–Смирнов (Kolmogo‐
rov–Smirnov), и съответно – тест на Ман‐Уитни
(Mann–Whitney U test), Хи‐квадрат тест (Chi‐
square test) или точен тест на Фишер (Fisher’s
exact test) за търсене на връзка между две ка‐
чествени променливи. Предвижда се използва‐
не на корелационен анализ с коефициент на
Spearman и Pearson, експлоративен факторен
анализ от предиктивни и изходни променливи и
множествена стъпкова логистична регресия за
количествена оценка на факторното влияние
върху изследваното събитие.

ОБСЪЖДАНЕ
Проучването е сред шизофренни пациенти,
които представляват една от основните групи
болни, постъпващи за стационарно лечение, и е
посветено на недостатъчно проучен въпрос с
клинично и практическо приложение. Оскъдни‐
те данни относно терапевтичните предиктори и
несигурните данни за хода на болестта отразя‐
ват липсата на яснота и за категорични етиоло‐
гични фактори, за патофизиологията, и за въз‐
можностите за евентуална превенция.

Формирането на извадката е в натуралисти‐
чен порядък и цели представяне на реалната
хетерогенност сред шизофренно болните. Ди‐
зайнът на проучването се доближава макси‐
мално до реалната клинична практика и включ‐
ва пациенти, отговарящи на критериите, после‐
дователно, без целенасоченото хомогенизира‐
не на групи според социално‐демографски ха‐
рактеристики, клинична картина на синдромо‐
логично ниво или провеждана терапия.
С този дизайн и инструменти предвиждаме
обхващането на важни фактори в боледуването,
разделянето им на променливи и устойчиви,
както и идентифициране на възможните начини
за тяхното повлияване. Изборът на периода на
оценяване е съобразен с хроничния ход на за‐
боляването и динамиката в протичането му.
Периодите на обостряния на болестта и качест‐
вото на ремисия след лечение се оценяват с ед‐
ногодишно проспективно изследване по време
на стационарно лечение и ретроспективно, обх‐
ващащо една година след постъпването в бол‐
ница. Комбинацията между количествени и ка‐
чествени методи за оценка на терапевтичния
отговор пък съпоставят обективните и субектив‐
ните аспекти на промяната в периодите на бо‐
лестта (хоспитализация и ремисия).
Един от очакваните приноси на настоящото
проучване е валидизирането на подгрупи сред
разнородната шизофренна група според отго‐
вора им към лечението. Този отговор е един от
валидизаторите на една диагностична катего‐
рия на клинично ниво – заедно с клиничната
картина, хода и изхода на болестното разст‐
ройство [31]. Дизайнът на проучването позволя‐
ва оценката на симптоми и синдроми в напре‐
чен срез (кроссекционно), както и на хода и из‐
хода в лонгитудинално проследяване. Възмо‐
жен е и анализ на кохезията в групите и опре‐
деляне на променливи спрямо отговора към
проведената терапия. Механизмът за терапев‐
тично подобрение сред разнообразната извад‐
ка засяга въпроса и за патофизиологичните ме‐
ханизми на заболяването и търсенето на потен‐
циални прицелни фактори за повлияване. Де‐
мографската и културална стабилност в съчета‐
ние с отговора към лечението са един от тесто‐
вете за валидност на диагнозата [31]. С това има
шанс да се направи крачка от обособяването на
шизофрения като разстройство (disorder), как‐
вото е в съвременните диагностични категории,
към шизофрения като болест (diseasе), какъвто
е нозологичният идеал за нея.
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ВЛИЯНИЕ НА ПАНДЕМИЯТА COVID‐19 ВЪРХУ ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ:
СРЕЗОВО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПРИ 1020 БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
Цветелина Великова1, Христиана Бацелова2, Васил Женков3
1
Клинична имунология, УБ „Лозенец“,
Медицински факултет – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София
2
Катедра по епидемиология и медицина на бедствията, Медицински университет – Пловдив
3
Клиника по психиатрия, Болничен център Alès – Севен, Франция
Резюме. По време на изпитания за човечеството, каквото е сегашната пандемия от COVID‐19,
психичното здраве на населението може да бъде засегнато. Целта на срезовото проучване беше
да проучим някои от аспектите, свързани с психичното здраве и възприятията на български
граждани по време на пандемията чрез пряка анонимна индивидуална анкета, проведена в
онлайн пространството. Материал и методи. Анкетата съдържа 24 въпроса, като бяха събрани
отговори на 1020 български граждани. Резултати. Преобладаващи бяха жените, във възрастовия
диапазон 21‐40 г. (71.4%), като 27.8% от участниците са медицински кадри. За чувство на тъга,
безпомощност, отчаяние, безперспективност са споделили 12.9%, а 38.1% твърдят, че са станали
по‐раздразнителни. Въпреки това само 20.8% смятат, че имат нужда от професионална психологи‐
ческа помощ за себе си и семействата си по време на пандемията. Почти половината от участни‐
ците се чувстват „напрегнати“ от това, че стоят повече вкъщи. Около една трета от анкетираните
свързват всяко неразположение с COVID‐19, а 29.8% изпитват страх да не заразят себе си или
близките си. Близо половината участници са притеснени от липсата на специфично лечение.
Информационните канали следят 56.1% от участниците, а 40.3% от българите вярват, че вирусът е
създаден изкуствено. Заключение. Нашите резултати, както и публикуваните данни за предходни
епидемии и пандемии, показаха, че засегнатите популации реагират със засягане на психичното
здраве и проявяват симптоми като страх, тревожност, безпокойство, недоверие и други. Насоките
на официалните органи за запазване на психичното здраве и психосоциалната подкрепа в
условията на кризисни ситуации, каквато е и пандемията, още веднъж подчертават нуждата от
работа на всички нива за справяне със ситуацията, както и от вземане на специални мерки при
най‐уязвимите групи лица в засегнатите популации.
Ключови думи: COVID‐19, психично здраве, пандемия, коронавирус

IMPACT OF COVID‐19 PANDEMIC ON MENTAL HEALTH:
A CROSS‐SECTIONAL SURVEY OF 1,020 BULGARIAN CITIZENS
Tsvetelina Velikova1, Hristiana Batselova2, Vasil Jenkov3
1
Clinical Immunology, University Hospital "Lozenetz,"
Faculty of Medicine – Sofia University "Sv. Kliment Ohridski" – Sofia
2
Department of Epidemiology and Disaster medicine, Medical University – Plovdiv
3
Centre Hospitalier Alès – Cévennes, France
Abstract. During crises for humanity, such as the current COVID‐19 pandemic, the mental health of the
population may be affected. The cross‐sectional study aimed to examine some of the aspects related to
mental health and the perceptions of Bulgarian citizens during the pandemic through a direct
anonymous individual survey conducted online. Materials and methods. The survey contains 24
questions, and answers were collected from 1020 Bulgarian citizens. Results. The participants were
mostly women in the age range 21‐40 years (71.4%), and 27.8% of all respondents were medical
professionals. From all, 12.9% shared about feelings of sadness, helplessness, despair, etc., whereas
38.1% said they had become more irritable. However, only 20.8% believe they need professional
psychological help for themselves and their families during a pandemic. Almost half of the participants
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feel “tense” because of staying at home longer. About a third of respondents associated any malaise
with COVID‐19, and 29.8% were afraid of infecting themselves or their family members and friends.
Nearly half of the participants were worried about the lack of specific treatment. The information
channels were followed by 56.1% of the participants, and 40.3% of the Bulgarians believe that the virus
was created artificially. Conclusion. Our results, as well as published data on previous epidemics and
pandemics, have shown that affected populations respond by affecting mental health and exhibit
symptoms such as fear, anxiety, worry, mistrust, and others. The guidelines of the official bodies for the
preservation of mental health and psychosocial support in crises, such as the current pandemic, once
again emphasize the need to work at all levels to deal with the situation, as well as to take extraordinary
measures for the most vulnerable groups in the affected populations.
Key words: COVID‐19, mental health, pandemic, coronavirus

ВЪВЕДЕНИЕ
На определени интервали от време чове‐
чеството се сблъсква със световна криза – вой‐
ни, финансови депресии, природни катаклиз‐
ми, пандемии и др. [1]. По време на такива из‐
питания се засягат ключови аспекти от психич‐
ното здраве на хората [2]. По тази причина
психосоциалната подкрепа във връзка с пан‐
демията, предизвикана от коронавирусната
инфекция и заболяването COVID‐19, е изклю‐
чително важно.
Комплексният термин „психично здраве и
психосоциална подкрепа“ е въведен от Между‐
ведомствения постоянен комитет на ООН (Inter
Agency Standing Committee, IASC) специално за
кризисни ситуации. Глобалната дефиниция на
термина включва „всеки тип локална или външ‐
на подкрепа, която цели да защити или насърчи
психосоциалното благополучие и/или да пре‐
дотврати или лекува психично заболяване”. Из‐
ползвайки този термин, световната система за
хуманитарна помощ обединява както всички
действащи лица, работещи в условия на гло‐
бални кризи като сегашната пандемия, включи‐
телно лица, работещи със социокултурни под‐
ходи в областта на здравеопазването, социал‐
ните въпроси, образованието и обществото [3].
Насоките на IASC за психичното здраве и пси‐
хосоциалната подкрепа при кризисни случаи
включват интегриране на различни интервенции
на много нива. Тези мерки трябва да бъдат в съ‐
ответствие със спектъра на промени в психично‐
то здраве и психосоциалните нужди на засегна‐
тите лица. Необходимо е да се вземат предвид
всички социални и културни съображения при
създаване на основните мерки за справяне с
пандемията, заздравяване на обществените
връзки и подкрепата в семейството [3]. Така чрез
фокусирана неспецифична подкрепа се стига до
предоставяне на специализирани услуги за

гражданите в по‐тежко състояние и с по‐висок
риск за увреждане на психичното здраве.
Опитът с предишните епидемии, предизви‐
кани от вируси от семейството на коронавиру‐
сите, показва, че освен социалните и икономи‐
чески щети за засегнатите държави, психопато‐
логичните ефекти, произтичащи от тях, са също
сериозен аспект на кризата [4]. Разбира се, хо‐
рата, работещи в сферата на медицината, вкл.
тези на първа линия, са най‐застрашеният кон‐
тингент, но има и други рискови групи от насе‐
лението, при които се очаква психичното здраве
да е по‐застрашено.
Данните показват, че здравните работници,
които са имали пряк контакт с пациенти със
SARS, са имали по‐високи нива на тревожност и
депресия в сравнение с другите по време на
епидемията от 2002‐2003 г. [5, 6]. Към негатив‐
ните последици за медиците се включват още
страхът от заразяване на себе си и семейството
си, стигмата, изтощителните смени. Това неми‐
нуемо води и до повишена заболяемост [7, 8],
както и до изява на психични симптоми – дис‐
фория, чувства на страх, гняв, скука, както и на‐
рушения на съня [9]. По време на епидемията
MERS, избухнала през 2012 г., също е докладва‐
но за влошаване на здравето на медицинските
работници [10, 11]. Понякога непропорционал‐
ното медийно разпространение на информация
за епидемия може да доведе до неблагоприят‐
ни психологически и социални реакции, както
например при последната голяма епидемия от
вирусна хеморагична треска ебола, разразила
се в Африка през 2013 г., която беше ограничена
[12, 13]. Не бива да се забравя, че високият ле‐
талитет и практически липсата на безсимптомни
заразоносители ограничи разпространението на
споменатите епидемии, което ограничи сериоз‐
ните психологически травми само в засегнатите
райони, пощадявайки населението на света.
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Основните принципи за осигуряване на пси‐
хичното здраве и психосоциалната подкрепа на
засегнатото население включват: да не се вре‐
ди; да се насърчават правата на човека и равен‐
ството; да се използват съществуващите ресурси
и капацитет на структурите за оказване на по‐
мощ; да се прилагат интервенциите на няколко
нива и др.
Необходими са разнообразни, допълващи
се подходи за осигуряване на подходяща под‐
крепа в условия на кризи и спешни ситуации.
На първо място обаче, за да се избере най‐
правилният подход за подкрепа на психичното
здраве в условия на пандемия, е важно да се
оцени психичното състояние на населението.
Целта на изследването ни беше да проучим
някои от аспектите, свързани с психичното
здраве, и възприятията на български граждани
по време на пандемията COVID‐19 чрез ано‐
нимна пряка анкета, проведена в онлайн прос‐
транството.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За целите на срезовото проучване беше съз‐
дадена пряка индивидуална анонимна анкета,
съдържаща 24 въпроса. Анкетата беше апроби‐
рана в пилотно проучване с 20 участници. Пи‐
лотното проучване се проведе с цел установя‐
ване на яснотата, разбираемостта и адекват‐
ността на въпросите, включени в анкетната кар‐
та. Информацията, събрана от пилотното проуч‐
ване, позволи да се направят необходимите
промени във въпросника (добавяне на три въп‐
роса и прецизиране на отговорите на други два
въпроса) и той да се адаптира към съществува‐
щите условия в страната.
Обект на проучването бяха български граж‐
дани, които получиха достъп до анкетата по
електронен път – чрез социални медии (напр.
Facebook, LinkedIn, Twitter, и др.) и по имейл.
Дизайнът на анкетата беше такъв, че не позво‐
лява подаване, ако въпросите не са попълнени
според изискванията.
Беше събрана първична емпирична социо‐
логическа информация чрез анкетна карта, из‐
готвена според чуждестранни въпросници и
адаптирана към съществуващите у нас условия.
Бяха събрани отговори на 1020 български граж‐
дани, които бяха проверени за валидност и вър‐
ху тях беше проведен анализът на данните. От‐
казите за участие в проучването не могат да бъ‐
дат изчислени. Индивидуалната емпирична ин‐

формация беше събрана в продължение на 10
календарни дни през месец май 2020 г.
Развитата и адаптирана анкетна карта включ‐
ваше 24 въпроса, охарактеризиращи демографски
особености на участниците и такива, свързани с
психичното състояние на гражданите, както и с
техните усещания по време на пандемията.
Използвахме програма Software package for
statistical analysis (SPSS®), IBM 2009, версия 19
(2010) и Excel (v. 2010) за статистическа обра‐
ботка на суровите данни. Статистическият ана‐
лиз на суровите данни беше извършен чрез
дескриптивен анализ.

РЕЗУЛТАТИ
ДЕМОГРАФСКА И ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА УЧАСТНИЦИТЕ
От всички 1020 участници преобладаващи
бяха жените (855, 83.8%). Мъжете бяха 156
(15.3%), като друг пол се определиха 5‐има ду‐
ши (0.5%) и 4‐ма (0.4%) предпочетоха да не спо‐
делят какъв е техният пол.
По възрастов диапазон 3.3% бяха под 20 г.,
71.4% – между 21 и 40 г., 23.7% – между 41 и 60
г. и 1.6% – над 61 г.
Приблизително еднакъв процент участници
съобщиха, че имат деца под 7‐годишна възраст
(36.8%) или че нямат деца (38.3%). За деца в
училищна възраст съобщиха 18.3%, а над 18 г. –
13.4%. Сборът от процентите надвишава 100%,
тъй като някои от участниците са давали повече
от един отговор на този въпрос.
На въпроса дали имат работа в момента, по‐
лучихме следните отговори: 36.3% продължават
да ходят на работа физически; 21.2% са преми‐
нали на работа от вкъщи; 7.3% са загубили рабо‐
тата си вследствие на кризата; 10.2% са били
безработни и преди кризата; 12.5% са били в
болнични или по майчинство и 12.5% са опреде‐
лили ситуацията с работата при тях като „друго“.
От всички участници 27.8% са споделили, че
професията им е свързана с медицината, вкл. че
работят на „първа“ линия с пациенти с вероятен
или доказан COVID‐19.
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПСИХИЧНИТЕ
УСЕЩАНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

На въпроса дали чувстват по‐често тъга, без‐
помощност, отчаяние, безперспективност, 12.9%
са отговорили положително, докато 41.4% – от‐
рицателно и 45.7% – с „не, рядко“ (фиг. 1).
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Фиг. 1. Отговори на въпроси, свързани с психичните усещания на участниците

От всички 1020 участници в анкетата 38.1%
споделят, че са станали по‐раздразнителни и че
се ядосват по‐лесно, а 19.1% отричат. Около
43% твърдят, че не могат да преценят.
Леко напрежение заради сегашни или бъ‐
дещи финансови проблеми, свързани с панде‐
мията, изпитват 43.8% от участниците, а 11.4%
споделят, че изпитват много силно напрежение.
За липса на финансова несигурност споделят
44.7% от анкетираните (фиг. 1).
На въпроса дали са се променили взаимоот‐
ношенията в семейството и в каква насока,
21.9% отговарят, че са се променили към спло‐
тяване, а 8.5% – към неразбирателство. От друга
страна, преобладаващата част от участниците –
59.3%, смятат, че отношенията в семейството не
са се променили, и 10.3% не могат да преценят.
Мнозинството анкетирани (70.4%) твърдят,
че им липсват близки и приятели, макар че
поддържат контакти онлайн и по телефона, а
11% не са спирали да се виждат с тях. 18.6%
споделят, че не им липсват и не поддържат
връзка онлайн/по телефона.
Почти 85% от участниците имат с кого да го‐
ворят, ако „нещо им тежи“, а 15% нямат. Въпре‐
ки това 20.8% смятат, че имат нужда от профе‐
сионална психологическа помощ за себе си и

семейството си по време на пандемията, а
79.2% – че нямат такава нужда.
По отношение на времето, прекарано в ог‐
раничителните мерки при пандемията, 32.6%
твърдят, че не са си увеличили вредните нави‐
ци. Останалите 68.4% признават, че са ги увели‐
чили, както следва – консумация на алкохол
(14.6%), цигари (18%), наркотици (1.5%), преяж‐
дане (30.7%) и около 56.19% са добавили още
недостатъчно време, прекарано навън, пиене
на газирани напитки, увеличено време в соци‐
алните мрежи, намалено спортуване, недоспи‐
ване.
Отговорите по отношение на това дали пос‐
вещават повече време за хобита, дали е увели‐
чен броят им, дали отделят повече време за че‐
тене на книги и други занимания, почти поло‐
вината (47%) са отговорили отрицателно, а 39%
– положително. Други 14% не могат да преценят
как да отговорят на този въпрос.
Почти половината от участниците се чувстват
„напрегнати“, че стоят повече вкъщи, но също
така смятат, че се справят (49.2%), докато 8.3%
са напрегнати и споделят, че не се справят. Око‐
ло 18% не се чувстват напрегнати, но и не знаят
докога ще бъде така, а 24% изобщо не изпитват
такива усещания (фиг. 1).
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ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВНИТЕ
АСПЕКТИ НА COVID‐19
На въпроса дали правят връзка с COVID‐19,
ако не се чувстват добре и имат симптоми като
температура, кашлица и други, които могат да
бъдат свързани с инфекцията, процентите на
отговорите бяха разпределени почти по равно,
както следва: 29.8% са отговорили положител‐
но, 41.3% – с „не, рядко“, и 28.9% – че се опитват
да не мислят за това (фиг. 2).
По отношение на това дали изпитват силен
страх, че могат да се разболеят самите те или
някой техен близък, приблизително една трета
(31.3%) отговарят с „много рядко, никога“. Ос‐
таналите 69.7% признават, че изпитват такъв
страх, както следва: 8% – много силен страх,
31.3% – понякога; а 37.5%, въпреки че изпитват
такъв страх, се стремят да не мислят за това.
На въпроса „Плаши ли Ви това, че няма спе‐
цифично лечение и превенция?“, близо поло‐
вината участници са отговорили утвърдително,
а 36.4% – отрицателно. Своя отговор не могат да
преценят 15.5% от анкетираните (фиг. 2).
Мнозинството анкетирани (75.7%) не желаят
да се разболеят, за да „минава по‐бързо“, 20.4%
споделят, че са го помисляли, но не са сигурни,
а 3.9% отговарят с „да“ на въпроса.

За нарушения на съня споделят 22.4%, 13.9%
смятат, че имат влошаване на съществуващи и
преди пандемията проблеми със съня, а 63.7%
не съобщават за такива състояния (фиг. 2).
КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ
Като контролни въпроси използвахме след‐
ните: „Следите ли информационните канали за
пандемията (телевизия, социални медии и
т.н.)?“, на което 56.1% от участниците отговори‐
ха с „да, но ограничено“, 24.1% – „да, постоян‐
но“, а 19.8% са отбелязали, че избягват инфор‐
мационните канали за пандемията.
Друг въпрос в тази рубрика беше „Смятате ли,
че вирусът е създаден изкуствено?“, на който са‐
мо 33.6% отговарят с „не“. Останалите 40.3% смя‐
тат, че вирусът е създаден изкуствено, а една чет‐
върт (26.1%) – не могат да преценят (фиг. 3).
По отношение на въпроса „Смятате ли, че
вирусът се разпространява по 5G и други спосо‐
би с цел по‐голямо разпространение?“, 83.7%
отговарят с „не“, 4% с „да“, докато останалите
12.3% не могат да преценят (фиг. 3).
Три четвърти (74.1%) от анкетираните се
чувстват добре информирани относно епиде‐
мията с COVID‐19 и противоепидемичните мер‐
ки, докато останалите 20.4% – недостатъчно или
изобщо неинформирани (5.5%).

Фиг. 2. Отговори на въпроси, свързани със здравните аспекти на COVID‐19
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Фиг. 3. Отговори на контролни въпроси

ОБСЪЖДАНЕ
Психичното здраве и психосоциалните ре‐
акции към COVID‐19 се изменят с времето, от‐
както СЗО обяви кризата за пандемия на 11
март 2020 г. При всяка епидемия е обичайно
хората да се чувстват стресирани и притеснени.
Чести реакции на пряко и косвено засегнати‐
те хора включват: страх от разболяване и смърт –
за себе си и своите близки (една трета от нашите
анкетирани изпитват силен страх); страх от загуба
на поминък, от неспособност да се изпълняват
трудовите задължения по време на изолация,
страх от уволнение от работа или че няма да мо‐
гат да си намерят нова работа. В нашата анкета
близо половината участници са отговорили, че
изпитват леко напрежение във връзка с финан‐
совите аспекти на кризата. Данните показват, че
хората се притесняват не само поради стресови‐
те фактори по време на пандемията, а и от тези,
възникващи след отшумяването на кризата и
връщане към нормалния начин на живот. Нап‐
ример финансовата нестабилност в резултат от
извънредното положение и спазването на соци‐
ална дистанция създават сериозен социално‐
икономически дистрес. Нещо повече, доказано
е, че са рисков фактор за проява на симптоми на

психични разстройства, гняв и тревожност ня‐
колко месеца след карантината [14].
Чувства на безпомощност, скука, самота и
депресия поради изолирането изпитват 12.9%
от анкетираните всеки ден според проведената
анкета. Данните в литературата показват, че
сред най‐често срещаните оплаквания са разд‐
разнителност, безсъние, отслабена концентра‐
ция, гняв, тревожност, депресия, както и симп‐
томи на посттравматичен стрес [15, 16]. За на‐
рушения на съня споделят малка част от анке‐
тираните – 22.4%.
От всичките 1020 участници в анкетата,
38.1% споделят, че са станали по‐раздразнител‐
ни и че се ядосват по‐лесно, а почти половината
от участниците се чувстват „напрегнати“, че сто‐
ят повече вкъщи, но също така смятат, че се
справят (49.2%).
Населението е подложено на стрес заради
косвените ефекти от социалната изолация, ка‐
рантината и ограничаването на свободите на
гражданите. Продължителността на социалната
изолация и/или карантината, страхът от заразя‐
ване и смърт за тях и техните близки, страхът от
изчезване на продукти от първа необходимост,
както и начинът на подаване на информация от
медиите са основни рискови фактори за покач‐
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ване на психиатричната заболяемост сред за‐
сегнатите групи население [17]. По отношение
на социалната изолация мнозинството анкети‐
рани твърдят, че им липсват близки и приятели,
макар че поддържат контакти онлайн и по те‐
лефона. Други 11% обаче споделят, че не са
спирали да се виждат с тях. За влошаване на
социалните отношения споделят малка част от
участниците. Добре известен факт е, че панде‐
миите имат много аспекти, отделно от меди‐
цинския – те влияят върху качеството на живот
на хората, водейки до временна социална дис‐
функция. Поради изброените причини психиат‐
рите и психолозите могат да помогнат изключи‐
телно много за справянето с кризата [18]. Почти
85% от участниците в нашето проучване имат с
кого да говорят, ако „нещо им тежи“. Въпреки
това само една пета от анкетираните смятат, че
имат нужда от професионална психологическа
помощ за себе си и семейството си по време на
пандемията, което показва колко нисък дял от
населението приема, че има нужда от психоло‐
гическа подкрепа по време на сегашната криза.
Негативна последица на социалната изола‐
ция е и увеличаването на вредните навици при
68.4% от участниците в анкетата. Сред тези на‐
вици са консумация на алкохол, цигари, нарко‐
тици, преяждане, недостатъчно време навън,
пиене на газирани напитки, увеличено време в
социалните мрежи, намалено спортуване, не‐
доспиване. За сметка на това около 39% са на‐
мерили време да практикуват свое старо или
ново хоби.
При нашите анкетирани ние наблюдавахме
същите тенденции и по отношение на някои
специфични стресови събития, придружаващи
пандемията от COVID‐19, като симптоми на дру‐
ги заболявания (особено респираторни) да бъ‐
дат неправилно интерпретирани за симптоми
на COVID‐19 (почти една трета от анкетираните
признават за такава склонност). На въпроса да‐
ли свързват с COVID‐19, ако не се чувстват добре
и имат симптоми като температура, кашлица и
други, които могат да бъдат свързани с инфек‐
цията, процентите на отговорите бяха разпре‐
делени почти по равно: всеки трети е отговорил
положително.
Един от най‐стресиращите аспекти на пан‐
демията е липсата на специфично лечение и
превенция, което кара близо половината участ‐
ници да потвърдят, че това ги плаши. Мнозинс‐
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твото анкетирани не желаят да се разболеят, за
да „минава по‐бързо“, а всеки пети споделя, че
го е помислял, но не е сигурен. Само 3.9% биха
искали да се разболеят и пандемията да прик‐
лючи практически за тях. Вероятно ниският брой
на желаещите да се инфектират се дължи на
възможността от настъпване на усложнения ка‐
то апаратна вентилация или смърт. Тези резул‐
тати не са изненадващи, имайки предвид ско‐
ростното разпространение и липсата на пре‐
венция и лечение на COVID‐19 [19].
По отношение на информационното обез‐
печаване на нацията, три четвърти от анкетира‐
ните се чувстват добре информирани относно
епидемията с COVID‐19 и противоепидемичните
мерки, докато останалите – недостатъчно или
изобщо неинформирани. В анкетата не сме
включили въпроси, които да показват възможно
недоверие към информацията, предоставена от
правителството и други официални органи, как‐
то и чувство на гняв и недоволство към прави‐
телство и медицински кадри, макар това да е
честа тенденция в страната ни. Интересно е, че
въпреки официалната информация, предоста‐
вяна от надеждни световни и национални из‐
точници, тя не винаги се приема напълно от
гражданите. Въпреки това е важно да се споде‐
ля достоверна информация с тях.
Като контролни въпроси използвахме след‐
ните: „Следите ли информационните канали за
пандемията (телевизия, социални медии и
т.н.)?“, на което 56.1% от участниците отговори‐
ха с „да, но ограничено“. Тук е важно да наблег‐
нем на ролята на медиите по време на бедст‐
вия. Изследванията показват, че посттравматич‐
но стресово разстройство и депресия са с уве‐
личена честота при увеличена степен на следе‐
не на медиите [19]. Нещо повече, неподходящи
заглавия в медиите биха могли да се окажат
източник на допълнителен стрес за населението
[4]. Опасен феномен в последните години са и
фалшивите новини, които представляват под‐
веждаща или невярна информация, която освен
всички други негативни последици като дезин‐
формация, може да доведе и до неправилни
решения, свързани със здравето, поради неспо‐
собност критично да се анализира [20]. Засега
социалните медии не успяват да създадат ефек‐
тивен филтър и механизъм за откриване и спи‐
ране за такива новини и подвеждаща здравна
информация, а е необходимо да се мисли в тази
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насока още по‐настойчиво. Според нас някои от
получените отговори произтичат от реалистични
опасности, но поведението на населението се
променя от липса на знания, слухове и дезин‐
формация. По тези причини добавихме и ня‐
колко контролни въпроса, вкл. такива, свързани
с конспиративни теории за пандемията. На въп‐
роса „Смятате ли, че вирусът е създаден изкуст‐
вено?“, изненадващо установихме, че само ед‐
на трета от хората (33.6%) отговарят с „не“. Ос‐
таналите 40.3% смятат, че вирусът е създаден
изкуствено, а една четвърт не могат да преце‐
нят. По отношение на друг въпрос, свързан с
актуална тема и източник на много коснпира‐
тивни теории, мнозинството смята, че вирусът
не се разпространява по 5G мрежата.
Каква ще бъде честотата на възникнали пси‐
хиатрични заболявания по време на и след пан‐
демията не може да се каже в момента. Данни‐
те за текущата пандемия започват да се публи‐
куват през февруари тази година, но все още са
ограничени [7,18]. Въпреки това, вече се знае,
че психиатричната заболяемост по време на
пандемията от COVID‐19 е повишена, основно
при здравните работници в Китай, работещи на
„първа линия“ [21]. Към симптомите депресия,
тревожност, безсъние и дистрес, може да се
добавят и рисковите фактори за увреждане на
психичното здраве – женски пол, нисък социа‐
лен статус и местоживеене в региони с висока
заболяемост и леталитет [22].
Освен психологическата подкрепа необхо‐
дими са и интервенции още в ранните етапи на
настоящата пандемична обстановка, с цел на‐
маляване на тревожността, депресията и пост‐
травматичното стресово разстройство сред на‐
селението [23, 24]. Сред мерките за насърчава‐
не на психичното здраве и благополучие, пред‐
ложени от IASC, Международната федерация на
Червения кръст и Червения полумесец [25], са
съобщенията към широката публика, че е нор‐
мално хората да се чувстват тъжни, затруднени,
притеснени, объркани, уплашени или ядосани
по време на криза; че има препоръки за общу‐
ване с близки и приятели, спазвайки социалната
дистанция; да се поддържа здравословен начин
на живот, да се избягват вредните навици, да се
потърси специалист, ако се чувстват претоваре‐
ни, преуморени, потиснати или изплашени [26].
Спазването на противоепидемичните мерки,
умереното отделяне на време за следене на
информация за пандемията, доверяването само
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на надеждни източници и придобиването на
умения за справяне с негативните емоции са
други важни мерки за запазване на психичното
здраве и благополучие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нашите резултати, както и публикуваните
данни за предходни епидемии и пандемии, по‐
казаха, че засегнатите популации реагират със
засягане на психичното здраве и проявяват
симптоми като страх, тревожност, безпокойст‐
во, недоверие и други. Въпреки това дали и как
ще се повиши честотата на психиатричните раз‐
стройства вследствие на COVID‐19, все още е
неясно. Като рискови фактори за влошено пси‐
хично здраве се очертават страхът от заразява‐
не, социалното дистанциране, самотата, стигма‐
та и намаляващите доходи вследствие на нало‐
жените извънредни кризисни мерки от страна
на управляващите. Насоките на официалните
органи за запазване на психичното здраве и
психосоциалната подкрепа в условията на кри‐
зи, каквато е и пандемията, още веднъж под‐
чертават нуждата от работа на всички нива за
справяне със ситуацията, както и от вземане на
специални мерки при най‐уязвимите групи лица
в засегнатите популации.
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ДА “ЗАМРАЗИШ” ВРЕМЕТО
(ДЕТСКОПСИХИАТРИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА МОМИЧЕ
С ИНТЕНЗИВНО СТЕРЕОТИПНО ДВИЖЕНИЕ)
Анка Бистриан , Димитър Терзиев, Надя Полнарева
Клиника по детска психиатрия „Св. Никола”, УМБАЛ „Александровска“ – София
Резюме. Описваме случай на 12‐годишно момиче с разстройство със стереотипни движения и
проблемно социално отнасяне, който илюстрира развитийния и многофакторен подход в разби‐
рането на детските емоционални и поведенчески разстройства. Непълноценната ранна интерак‐
ция между непосредственото обкръжение и бебето/малкото дете в резултат на заболяване на бе‐
бето и темпераментови фактори в случая създават неблагоприятна констелация на личностово
формиране. Най‐видимата и на пръв поглед най‐драстична проява – стереотипното движение –
съвсем не е най‐същественият симптом. Редица индивидуални емоционални и поведенчески ха‐
рактеристики дезадаптират детето и поставят в риск по‐нататъшното му личностово развитие. То‐
ва определя и потребността от цялостен интервенционен подход, насочен едновременно и към
детето, и към обкръжението му.
Ключови думи: разстройство със стереотипни движения, ранна депривация, личностово формиране

TO “FREEZE THE TIME”
(A CHILD PSYCHIATRIC CONSULTATION OF A GIRL
WITH AN INTENSIVE STEREOTIPIC MOVEMENT)
Anka Bistrian , Dimiter Terziev, Nadia Polnareva
Department of Child Psychiatry, UMHAT Aleksandrovska” – Sofia
Abstract. A case of 12‐year‐old girl with a Stereotypic Movement Disorder is presented, illustrating the
developmental and multifactorial approach in the understanding of childhood emotional and behavior
disorders. The inadequate early interaction between the immediate environment and the infant, due to
an illness of the baby and temperamental factors, gives rise to disadvantageous constellation of person‐
ality development. Most visible and at the first glance most drastic feature – the stereotypic movement
– is far from being the essential symptom. Several individual emotional and behavior characteristics im‐
pair the child’s functioning and put in risk his further personality development. This demonstrates the
necessity of holistic intervention approach targeted both at the child and his environment.
Key words: Stereotypic Movement Disorder, early deprivation, personality formation

ВЪВЕДЕНИЕ
Стереотипните нефункционални интенцио‐
нални движения, ако са достатъчно изразени и
нарушават функционирането, се обозначават като
разстройство със стереотипни движения, като в
част от случаите стереотипните движения са със
себеувреждащ потенциал [1]. Тези движения се
различават от тиковете, които са неинтенционал‐
ни (т.е. до голяма степен неволеви), от невроло‐
гичните хиперкинези, от движенията, обознача‐
вани в психопалогията като маниеризми, и от сте‐

реотипните движения при децата от аутистичния
спектър. Общоприето е, че стереотипните движе‐
ния, и особено репетитивното поклащане до го‐
ляма степен са свързани с умственото изоставане
и с ранната депривация [2]. „Естественият лонги‐
тудинален експеримент” на деца, първоначално
отглеждани в институция, демонстрира, че техни‐
те трайни емоционални и поведенчески характе‐
ристики, както и стереотипните движения, зависят
от „чистата” ранна депривация, независимо от
наличието на изразено недохранване [3].
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Случаят (Петя, 12 г.): Живее в малко село
от Южна България с родителите, брат близнак и
сестра нa 19 год. Родителите се занимават със
земеделие и сезонна работа. Петя е от втора
двуплодна бременност с вродена пилорна сте‐
ноза и тежък гастроезофагеален рефлукс; труд‐
но наддавала на тегло, налагало се да я хранят
по‐често и да я поддържат в полуседнало поло‐
жение в леглото „за да не се задави”. Била нес‐
покойно и плачливо бебе, много повече от
братчето близнак. Проходила след 1 г. 2 м., като
на около 1 г. претърпяла изгаряне на едното
ходило. Проговорила с отделни думи на около 1
г. в. Изградила контрол над тазовите резервоа‐
ри „навреме”. Още от ранна възраст трудно се
задържа на едно място, не се съобразява с пра‐
вила и ограничения, трудно изчаква реда си,
настоява да ù се изпълнят желанията на момен‐
та. Посещавала детска градина, където трудно
се адаптирала, не спазвала режима, биела де‐
цата, клатушкала се напред‐назад и удряла гла‐
вата си в коленете. На 6 г. в. тръгнала на учили‐
ще, като още от 1‐ви клас била подкрепена от
ресурсен учител. Научила буквите, но все още
трудно чете и пише. Самообслужва се добре за
възрастта – избира дрехите си, помага в дома‐
кинството при готвене. Може правилно да смя‐
та парите при извършване на покупка. В учили‐
ще често влиза в конфликт със съучениците си,
бие се с тях, вика, обижда, псува. Не участва
адекватно в учебния процес, често напуска
учебните занятия след 2‐ри или 3‐ти час, за да
отиде в кабинета на ресурсния учител или в зо‐
ологическата градина. Няма приятели сред
връстниците си, с братчето близнак е в непре‐
къснат конфликт. Родителите я описват като
„паметливо” дете – още от 3 г. в. бързо се нау‐
чила да борави с мобилен телефон, понастоя‐
щем обича компютърни игри и интернет. Обича
да готви, интересува се от животни, лесно запа‐
метява, след като ù се показва или обяснява
нещо и е в състояние след това да се възползва
от наученото.
От наблюдението: Осъществиха се две
консултативни сесии.
При първата консултация Петя остава в ка‐
бинета с майката и сестра си. Отговаря правил‐
но на въпрос за името си, възрастта и местожи‐
веенето. Сяда на посочения ù стол и започва
ритмично да люлее тялото си напред‐назад,
удряйки челото си в коленете. Спира за кратко
тези движения, за да отговори на зададен въп‐
рос, но и тогава активно избягва очен контакт.

Следи действията и разговора на възрастните,
като неколкократно се намесва адекватно с по‐
яснения. Речта е правилна и комуникативна.
Съгласява се да остане в кабинета само с лека‐
ря. Приема да постави ръцете си в тези на лека‐
ря и спира стереотипното си поклащане за око‐
ло 10 минути. Разказва за съучениците си, които
не я харесват и постоянно я обиждат, което я
дразни и води до саморазправа. Разказва за
постоянните си конфликти с брата близнак и
показва къде я е ударил. Разплаква се. Съглася‐
ва се да дойде пак и поздравява на излизане от
кабинета.
При втората консултация е много неспокой‐
на, плаче, вика, отказва да влезе в кабинета.
След уговорки и настояване се съгласява да ос‐
тане седнала в коридора заедно с родителите
си и лекаря. Изправена до стената или седнала
на стол, стереотипно люлее тялото си напред‐
назад и удря челото си в коленете почти непре‐
къснато по време на сесията. Следи разговора
на възрастните и адекватно отговаря на зададе‐
ните ù въпроси. От време на време се изправя и
категорично настоява да си тръгнат и да отидат
веднага в зоологическата градина (вика, обиж‐
да). В опит да избегне ситуацията трикратно
отива до тоалетната. Проличава, че в ситуацията
отлагането на желанията ù във времето е силно
затруднено. Разказва за профила си във фейс‐
бук, за виртуалните си приятели, как и какво
готви, както и за животните в местната зоологи‐
ческа градина. Участието ù в диалог е адекват‐
но. Импулсивна, непоседлива, с много нисък
фрустрационен толеранс. Отказва да съдейства
за психологично изследване.

ОБСЪЖДАНЕ И ИЗВОДИ
При Петя се съобщава от родителите и се
наблюдава интензивно репетитивно нефункци‐
онално стереотипно движение с рязко навеж‐
дане на тялото напред в седнало положение и
удряне на челото в коленете. Ударите са види‐
мо силни, макар че родителите отричат да са
причинявали увреждания и самата Петя отрича
да изпитва болка от тях. Репетитивното движе‐
ние заема почти изцяло времето на втората
консултация и без съмнение е най‐видимият,
„зрелищен”, налагащ внимание и потенциално
опасен симптом.
Петя е отгледана в семейство от най‐ран‐
ните си години и не е била физически отделяна
от майка си. Макар и да не е направено психо‐
логично изследване, без съмнение тя не е с ум‐
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ствено изоставане, макар че най‐вероятно са
налице дисхармоничен и цялостно под средния
за популацията когнитивен потенциал и специ‐
фични разстройства на училищните умения. В
този смисъл Петя не притежава типичните ха‐
рактеристики на децата, при които може да се
очакват стереотипни движения от този харак‐
тер. Как можем да обясним възникването и ус‐
тойчивостта на това движение при Петя?
Децата се развиват психично и цялостно
личностово като резултат на вродените си (пре‐
димно генетични) предразположби (“nature”) и
на започващата от самото начало и променяща
се във времето интеракция с непосредственото,
а по‐късно и с по‐отдалеченото обкръжение
(“nurture”). Първичната времево и най‐важна
фигура в това обкръжение е майката. Нейната
задача е активното адаптиране към индивиду‐
алността и потребностите на новороденото, бе‐
бето и малкото дете. За да се справи с тази за‐
дача „достатъчно добре”, майката е мисловно и
емоционално свръхангажирана с бебето си по
начин, свързан с (най‐голямо) удоволствие, като
тази „първична майчина свръхангажираност”
трябва да бъде без конкуренция в най‐ранния
период от живота на детето [4, 5]. Само тогава
майката е в състояние да се идентифицира дос‐
татъчно с бебето си, за да разчита нуждите му,
да се настройва към комуникативните му сигна‐
ли и на свой ред да ги настройва към своите, да
му „предоставя” лицето си като огледало, в кое‐
то то да вижда своето мимично и емоционално
отражение и в крайна степен да се адаптира
активно към физическите му и емоционални
потребности. „Достатъчно добрата майка” е в
състояние постепенно в хода на първите месеци
и години от живота на детето да се оттегля, въ‐
веждайки оптимална фрустрация. По този начин
детето, ако е с благоприятни генетични даде‐
ности и без интраутеринни или пери‐/пост‐
натални увреждания, изгражда фундамента на
емоционалното си развитие и впоследствие –
на личността си. Ранното изграждане на сигурен
тип привързаност към майчината фигура е свър‐
зано с развитие на благоприятен вътрешен мо‐
дел на отношения с другите и способност за
ментализиране – възможността за фокусиране
върху и разбиране на психичните състояния,
собственото и на другите, и използването им за
разбиране на поведението. Именно ментализа‐
цията е ключовото социално‐когнитивно уме‐
ние, позволяващо на хората да създават ефек‐
тивни социални групи [6].
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Можем да кажем образно, че който е изгра‐
дил сигурен тип привързаност, „постоянство на
майчиния обект” и умение за ментализиране,
ще продължи да носи „достатъчно добрата
майка” невидима в себе си, в „психологичното
си пространство” през целия си живот. Такова
дете е получило добро начало за изграждане на
(разумно) доверие към другите и света, доста‐
тъчни автономност и инициативност, преживя‐
ване за компетентност, позитивен идентитет,
възможност за отношения на интимност, креа‐
тивност и трудоспособност, и накрая конструк‐
тивно посрещане на остаряването, нарастващи‐
те загуби и перспективата на смъртта [7].
Макар и в проучвания само върху животни,
неоспоримо е доказано, че качеството на отна‐
сянето на майката с малкото осъществява епи‐
генетично въздействие върху процеса на мети‐
лиране на ДНК. В резултат на това се повлияват
(и не само) гените, отговорни за глюкокортикос‐
тероидните рецептори в таламуса и оттук – на‐
стройката на хипоталамо‐хипофизно‐надбъб‐
речната ос. Така малките с благоприятно отна‐
сяне на майката са трайно по‐устойчиви на
стрес и свързани със стрес нарушения на пове‐
дението. Установява се, че малки от вида Мака‐
кус Резус, първоначално съжителстващи с връс‐
тници, а не с майки, развиват несигурен тип
привързаност и показват по‐високи нива на ад‐
ренокортикотропен хормон (ACTH) и на корти‐
зол и по‐значимо покачване на кортизола в си‐
туация на стрес [8]. Ретроспективно съобщава‐
ните недостатъчност на родителската сензитив‐
ност и родителски тормоз, преживени в ранна
възраст от майките на 2‐6‐месечни бебета, пов‐
лияват собствената им сензитивност към бебе‐
тата. Този ефект е опосредстван от нивото на
дневното количество кортизол в слюнката и от
качеството на екзекутивните функции на майки‐
те [9]. Тези примери категорично доказват (и)
биологични ефекти на ранната депривация.
От друга страна, проучванията върху адоп‐
тирани деца с ранна институционална деприва‐
ция и по‐късно отглеждани в семейства с висо‐
кокачествена родителска грижа показват, че
наличните релационни и поведенчески откло‐
нения се повлияват благоприятно при изграж‐
дане на сигурен тип привързаност [10]. Сигур‐
ният тип привързаност – продукт на успешната
интеракция между бебето/малкото дете и не‐
посредственото семейно обкръжение – опос‐
редства положителния резултат на интервенци‐
ите при малките деца с изначална депривация.
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Майката на Петя е била сериозно затрудне‐
на да изпълни ролята си на „достатъчно добра
майка”. Тя не се е чувствала добре като майка
на бебето Петя, което е плачело непрекъснато и
тя не е успявала да го успокои. Не е била в със‐
тояние да влезе в необходимата интеракция с
него. Било е невъзможно да се адаптира към
потребностите му и което е от витално значение
за бебето – да ги удовлетвори навременно и по
подходящ начин. Непрекъснатият плач на бебе‐
то Петя е бил неуспешен, макар и упорит опит
да адаптира майка си към своите нужди, след
като тя не е успяла да стори това активно. Поня‐
кога и по различни причини фактическите май‐
ки са вътрешно затруднени да бъдат „достатъч‐
но добри”. Такива са например тези, които не са
имали майки, които не са имали успешни в
майчината си роля майки, които са с гранично
личностово разстройство и много други. В ре‐
дица случаи реален и конкуриращ интерес или
грижа (например раздяла с бащата или много
тежко финансово състояние) могат да попречат
на основната им майчина ангажираност и функ‐
ция. В случая на Петя и съдейки по успешното
майчинстване на първото дете, както и по от‐
съствието на емоционални и поведенчески зат‐
руднения при брата близнак, случаят не е такъв.
Ето защо можем да предположим, че два
фактора, идващи от новороденото и бебето Пе‐
тя, са затруднили майка ù да успее в основната
си роля. Първият фактор е пилорната стеноза.
Най‐честите симптоми при кърмачетата с гаст‐
роезофагеален рефлукс са регургитация или
(по)връщане на стомашно съдържание, болки
при хранене, отказ от храна, загуба на тегло,
раздразнителност, продължителен плач, нару‐
шен сън, проблеми с дишането (включително
аспирационна пневмония), анемия. В тези слу‐
чаи се налагат чести хранения с малки количес‐
тва храна, поддържане на бебето в изправено
положение около 30‐45 минути след всяко хра‐
нене, понякога поставянето му да спи на висока
възглавница или в полуседнало положение [11].
Майките на деца с подобна проблематика в
кърмаческа възраст често споделят, че са изпит‐
вали силен страх при храненето, защото бебето
би могло да се задави и дори да почине поради
тяхна непредпазливост (собствени наблюде‐
ния). Майката на бебето Петя е трябвало да се
адаптира към болестта, а не към вътрешния ри‐
тъм и нуждите на бебето Петя. Бебето е трябва‐
ло да бъде хранено когато трябва, а не когато се
нуждае от това. Времето за хранене с бебето
Петя е било насилие за кърмачето и съпроводе‐

но със страх и безпомощност от страна на май‐
ката. Моментите на хранене не са могли да
осъществят изключителната си функция на най‐
пълен обмен между майката и бебето, на пре‐
живяването на цялостност (или прекурсор на
това, което ще бъде преживяване на цялост‐
ност) при бебето и сигурност и удоволствие при
майката. Парадоксално, ситуацията на хранене
в случая е била непосилна фрустрация за бебето
и тежко бреме за майката. Същевременно май‐
ката е имала в повече конкуриращи грижи: за
брата близнак, за тогава седемгодишната си
дъщеря и за домакинството. Всичко това е поп‐
речило на майката на Петя да успее в основната
си роля на „достатъчно добра майка” [4].
Вторият фактор е вероятният темперамент
на Петя, тези тенденции на нейното реагиране,
които (за разлика от много по‐късно оформя‐
щия се характер) проличават още в първите ме‐
сеци на живота [12]. Вродени темпераментови
характеристики, класически описани в резултат
на Нюйоркското лонгитудинално проучване по‐
влияват поведението на бебето и успешността
на интеракцията майка‐бебе. Chess и Tomas
(1996) описват девет темпераментови характе‐
ристики, между които и ниво на активност, по‐
носимост към фрустрация, адаптируемост, ре‐
гулярност, качества на вниманието. Бебетата с
т.нар. „труден темперамент” се характеризират
със затруднено адаптиране, интензивност на
емоционалната реакция, трудно изграждане на
регулярност в биологичните функции, по‐малка
поносимост на фрустрация, по‐трудно адапти‐
ране, преобладаване на интензивен негативен
афективен отговор [13]. Тези деца затрудняват
майките си да се адаптират към потребностите
им, защото това е много по‐трудно, отколкото
при децата с т.нар. лесен темперамент. Съдейки
по цялостните поведенчески характеристики на
Петя понастоящем – например тя наподобява и
може би е хиперактивно, импулсивно и неус‐
тойчиво дете – можем да предположим, че е с
труден темперамент.
Същественото при Петя е цялостно непъл‐
ноценното личностово развитие, а не стерео‐
типното движение, което обсебва вниманието
поради зрелищния си характер и потенциалната
опасност. Децата с ранна депривация, напри‐
мер институционална, показват наличие на сте‐
реотипии в процент, по‐голям от този при обща‐
та популация, но не изолирано, а съчетаващи се
с т.нар. депривационно‐специфичен патерн,
включващ дезинхибирано отнасяне към други‐
те, по‐ниско когнитивно функциониране, свръ‐
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хактивно поведение, квазиаутизъм [2, 11, 14].
Елементите на този патерн са много по‐
дезадаптиращи децата от самите стереотипии.
Това се наблюдава и при Петя, чиито качество
на отнасяне към другите и нисък потенциал за
учебна успеваемост затрудняват социалната ù
адаптация и я поставят в ситуация на отхвърля‐
не. Ситуациите на отхвърляне и дезадаптивните
ù поведения, ескалирайки, оформят „порочен
кръг”.
Много поведенчески и емоционални харак‐
теристики при Петя са „замразени” най‐ранни
такива, които в анахронични условия и при фи‐
зически (но не и емоционално) пораснало дете
представляват сериозен проблем. Така напри‐
мер при втората консултация почти непрекъсна‐
то Петя иска (докато не престава интензивно, с
голяма амплитуда, да удря чело в коленете си)
да отидат (веднага, без да може изобщо да ча‐
ка) в зоологическата градина. Тя не приема от‐
лагането на удовлетворяването и отлагането
става непреодолима фрустрация. При нея оти‐
ването в зоологическата градина не е желание
на дете на нейната възраст, а императивна пот‐
ребност, такава, каквато притежават бебетата.
Колкото по‐малко е бебето, толкова по‐малко
време майката може да отложи удовлетворява‐
нето на неговата потребност, например от гърда‐
та, от млякото или от биберона. В този момент,
демонстрирайки императивна потребност, голя‐
мото дете Петя емоционално е бебе. Подобни
характеристики без съмнение допринасят сери‐
озно за неуспехите на Петя в социалното отнася‐
не към другите и отхвърлянето ù от тях.
Разбира се, днес, в епохата на утвърдени
мултифакторен подход и мултифакторен инте‐
ракционизъм в разбирането на развитието, аб‐
солютизирането на каузалната роля на „добро‐
то начало” по отношение на личностовото раз‐
витие и съдба и заемането на позицията на раз‐
витиен фатализъм е неоснователно. „Съществу‐
ват толкова фактори… и толкова непредвидими
матурационни промени…, че всяка формули‐
ровка, концентрираща се единствено върху
първите няколко години от живота, е в риск да
се окаже неадекватна” [15]. В индивидуалната
история и развитие на Петя обаче такива мату‐
рационни фактори до настоящия момент не са
били налице поне в степен да предотвратят ве‐
че значително стабилизираните емоционални и
поведенчески отклонения.
Много често, и това е част от професионална‐
та роля, от детския психиатър се очаква да даде
прогноза. Това съвсем не е лесно и изисква не
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само изчерпателно познаване на наличната в
литературата информация и достатъчен собствен
опит, но и добро познаване на конкретния слу‐
чай. Незаменими са професионалните усет и нас‐
тройка за откриване на границите между фата‐
листичния песимизъм, реалистичния оптимизъм
и наивния оптимизъм в произнасянето за прог‐
нозата. Важно е конкретното формулиране пред
родителите да включва реалистичен оптимизъм.
Родителите са между капаните на цялостното
отричане, от една страна, и обездвижващия ги
песимизъм, от друга. Винаги обаче, за да бъдат в
състояние да мобилизират усилията си, е важно
родителите да знаят, че е възможна промяна
към по‐добро. Важно е и да осъзнаят и да прие‐
мат собствената си отговорност и незаменима
роля за такава промяна. Въпреки че темперамен‐
товите и раннодетско придобитите характеристи‐
ки са значително трайни, развитието продължава
да предлага нови възможности и формиращите
се личностови характеристики могат, макар и не
цялостно, да еволюират към по‐благоприятни.
Така например юношеството при деца като Петя
може да бъде катастрофа, но може да се окаже и
„втори шанс” (Eissler) за по‐благоприятно лич‐
ностово формиране (цит. по [16]).
Професионалната и особено родителската
ангажираност в случая следва да бъдат насочени
към цялостната развиваща се личност на Петя, а
не единствено към стереотипното движение.
Само в този случай можем да говорим, доколко‐
то е възможно изобщо в тези случаи, за лечение.
Опитите за изолирано потискане на движението,
без да се държи сметка за останалото, при дете
като Петя са обречени на неуспех в перспектива‐
та на личностовото формиране. Това движение
има заместителен характер. То осигурява на Петя
емоционално преживяване особено в моменти‐
те на фрустрация. Без него навярно тя би била
деструктивна и/или автоагресивна по друг, още
по‐неприемлив или опасен начин. В това движе‐
ние „конвергират”: себеосигуряване на пропри‐
оцептивен поток (подобен на този, който бебета‐
та преживяват в ръцете на майката, която ги лю‐
лее в ритъма на собственото си тяло); канализи‐
ране на фрустрираната от най‐рано нужда от
движения; обърнат към себе си агресивен акт,
насочен първоначално навън – към родителите,
учителите и децата в училището, които фрустри‐
рат, защото виждат Петя в хронологичната, а не в
„емоционалната” ù възраст. Възможно е, но са‐
мо като средство за разширяване на сензорния
поток, движението да има и елемент на мастур‐
бация. Такъв вид мастурбация, наблюдаваща се
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най‐често при деца от предучилищна възраст,
осигурява прилив на усещания, но не е съпрово‐
дена от сексуални фантазии и не постига крайна‐
та цел на оргазма.
Както и при децата от „домовете”, затворе‐
ни от своите стереотипии в тялото си или между
тялото и решетките на кревата или стените,
блъскайки се в тях, терапевтично би било съз‐
даването и поддържането на персонализирано,
индивидуализирано, отчитащо „емоционална‐
та” възраст, стабилно във времето, предсказуе‐
мо и оцеляващо от провокациите и агресията на
детето отношение с ангажиран друг. Известно е,
че създаването и поддържането на такива от‐
ношения в местата за институционална грижа за
деца вместо традиционните множествени кон‐
такти със сменящи се възрастни водят до реду‐
циране на поведенческите и емоционални отк‐
лонения, дори без да се увеличава броят на
възрастните [13]. Показано е също, че редукци‐
ята на отклоненията при децата с ранна депри‐
вация, включително на стереотипиите, се опос‐
редства от изграждането на сигурен тип при‐
вързаност на детето, което е възможно при нас‐
таняването на много малките деца в семейства
с високо качество на родителско поведение
[10]. Известно е, че колкото по‐рано (много по‐
рано от възрастта на Петя) се организират такъв
тип интервенции, винаги медиирани от обкръ‐
жението на живот на детето, толкова по‐голяма
е вероятността за успех [3].
Като консултант, виждайки стотици деца с
рисково личностово формиране, детският пси‐
хиатър не може да направи за тях повече от ми‐
нимума, който в благоприятния случай дава
шанс на родителите и детето да се ориентират
към това, което може да бъде терапевтично. В
случаи като този на Петя от най‐голямо значе‐
ние е наличието на местни, компетентни, анга‐
жирани и достъпни професионалисти, които
дългосрочно да работят с родителите и детето,
координирано с училището и с помощта, оказ‐
вана в системата на социалното подпомагане.
Разбира се, в този контекст при себеувреждащ
потенциал на стереотипните движения е пока‐
зан и медикаментозен прием, който след кон‐
султация с детски психиатър е уместно да се
провежда от психиатър по местоживеене.
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МЕКИ НЕВРОЛОГИЧНИ БЕЛЕЗИ ПРИ ШИЗОФРЕНИЯ. ВТОРА ЧАСТ
Калоян Гевара1, 2, Георги Ончев2
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Резюме. Меките неврологични белези (МНБ) са невропсихиатричен феномен, който е значително
модулиран от кортико‐церебело‐таламо‐кортикалния път, базалните ядра и някои структури в кора‐
та. При пациенти с шизофрения се наблюдават изменения в локалния гирификационен индекс и съ‐
отношението мозък/вентрикули, а подлежащата патология на тези маркери променя изявата на
МНБ. От съществено значение е положителната връзка между негативната симптоматика и МНБ, ка‐
то двете величини заедно имат предиктивна роля за хода на заболяването. Лечението с невролеп‐
тици има невропротективен ефект и намалява стойностите на МНБ, особено при пациенти с първи
психотичен епизод и рекурентна форма на заболяването. Екстрапирамидната симптоматика вследс‐
твие на терапията няма значима корелация с МНБ и е вероятно идиопатично обусловена. Екстрапи‐
рамидните симптоми също така са белег за по‐тежка, дефицитна и резистентна на лечение форма на
заболяването. МНБ засягат широк кръг от невропсихически домени освен тези за краткосрочна и
семантична автобиографична памет. Съществуват различни инструменти за изследване на МНБ, ка‐
то с най‐добри психометрични показатели е „Неврологична скала за оценка на МНБ”. Характерност‐
та и променливостта на МНБ дават полезна информация за хода на заболяването, благодарение на
което могат да са полезни в избора на терапевтичен подход при шизофрения.
Ключови думи: шизофрения, меки неврологични белези

NEUROLOGICAL SOFT SIGNS IN SCHIZOPHRENIA. PART TWO
Kaloyan Guevara1, 2, Georgi Onchev2
Mental Health Centre “Prof. N. Shipkovenski” – Sofia
2
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Sofia
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Abstract. Neurological soft signs (NSS) are a neuropsychiatric phenomenon significantly modulated by the
cortical‐thalamic‐cerebellar‐cortical circuit, the basal ganglia, and by certain cortical areas. The local
gyrification index and the ventricular – brain ratio are altered in patients with schizophrenia, and the
pathology underlying these markers affects NSS expression. NSS are positively associated with negative
symptoms which, when taken together, are of important predictive value for the course of the disorder.
Neuroleptic therapy has neuroprotective effect and decreases NSS overall values, especially in first episode
and remitting patients. The extrapyramidal symptoms caused by antipsychotics and NSS do not have
significant correlation, and the former might be of genuine origin. Extrapyramidal symptoms are a sign of
more severe, deficit, and treatment‐resistant form of the disorder. NSS are strongly associated with all
neuropsychological domains but not with the short‐term and semantic autobiographical memory. There is
a variety of tools for NSS assessment, but the Neurological Evaluation Scale has the most optimal
psychometric properties. The trait and state characteristics of the NSS provide valuable information about
the course of schizophrenia, which may be helpful in the choice of treatment approach.
Key words: schizophrenia, neurological soft signs

МНБ, ПАТОМОРФОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
Съвременните технологии дават сериозен
тласък в невронаучните изследвания, ориенти‐
рани към изясняването на патоморфологичния
и патофизиологичния субстрат на шизофрения с
цел обективизиране на симптоматиката и диаг‐

ностиката [1]. Меките неврологични белези
(МНБ) са невропсихиатричен феномен, свързан
както с психопатологията, така и с моториката,
сензориката и когнитивните функции. Това поз‐
волява тяхното изследване освен със скали и
наблюдение, още и с невроизобразителни ме‐
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тоди. Едни от първите проучвания в тази област
демонстрират наличието на дисфункция в кор‐
тико‐таламо‐церебело‐кортикалния кръг и пос‐
ледваща „когнитивна дизметрия“. Тя се изразя‐
ва в затруднения при приоритизирането, обра‐
ботването, координацията и отговора на външ‐
на информация, т.е. в нарушение на синхрони‐
зирането и интегрирането на тази информация,
водещо до комплексни смущeния и съответни
поведенчески прояви. Тази концепция донякъ‐
де може да обясни част от разнообразния ком‐
плекс от симптоми при заболяването [2]. Съв‐
ременните проучвания търсят частично обясне‐
ние за МНБ и изследват активно горепосочения
път и на структурно ниво. На микроскопско ниво
се намира абнормна невронна свързаност при
пациенти с шизофрения, техни здрави родстве‐
ници и при високорискови индивиди [3].
Един от първите изследвани параметри е
съотношението мозък/вентрикули (VBR). Дока‐
зано е увеличаване на третия вентрикул, което
се свързва с неврологични, и в частност с мо‐
торно‐координационни белези [4]. При ЯМР
проучвания се установява връзка между нама‐
ляването на сивото мозъчно вещество и на
обема на субкортикалните структури (путамен,
глобус палидус и таламус) и изявата на моторни
и сензорни МНБ [5, 6]. С функционален ЯМР
(фЯМР) по време на носопоказалечна проба се
намира редуцирана активация на сензомотор‐
ната кора и допълнителното моторно поле, как‐
то и ефект на обърната мозъчна латерализация.
Прогресиращите нарушения в невроразви‐
тието при разстройствата от шизофренния спек‐
тър не засягат целия мозък, а специфични кор‐
тикални и субкортикални региони [7]. Те засягат
и пътищата от кортико‐церебело‐таламо‐корти‐
калния кръг (CCTCC), включително горните мал‐
комозъчни крачета, които са едни от най‐малки‐
те структури в кръга и вероятно особено подат‐
ливи на леки структурни промени. Различни
проучвания показват, че обемът на горното
малко мозъчно краче при пациенти с голям
брой психотични епизоди е по‐малък в сравне‐
ние с пациенти с първи психотичен епизод
(ППЕ). В последващ анализ се установява, че
обемът на продълговатия мозък и на моста при
пациенти с ППЕ е предиктивно свързан с общи‐
те стойности на МНБ, и по‐специфично с тези за
моторна координация. От друга страна, обемът
на ствола при пациенти с голям брой психотич‐
ни епизоди няма особена предиктивна връзка с
МНБ [8]. Това вероятно се дължи на обстоятелс‐
твото, че продълговатият мозък, средният мо‐
зък и мостът (като част от CCTCC) са „по‐

стабилни” структури в сравнение с горното мал‐
комозъчно краче и при тях морфологичните из‐
менения се забелязват доста по‐късно.
Установено е, че стойностите на МНБ нараст‐
ват с възрастта и с периода на нелекувана болест
[9], но не са зависими от абнормностите в ствола
при пациенти с множество психотични епизоди.
Това може да се дължи на доминантност на кор‐
тикалните и базалните региони в модулацията на
моторните пътища при пациенти с множество
психотични епизоди. Оттук следва, че структури‐
те на ствола може би имат малък ефект над кор‐
тико‐кортикалните и кортико‐стриаталните пъ‐
тища и не допринасят за развитието на МНБ в по‐
късните стадии на болестта. Друго възможно
обяснение е невропротективният ефект на ан‐
типсихотиците при продължителната им употре‐
ба. В тази насока има доказателства за повишена
фракционна анизотропия в кортикоспиналния
тракт (минаващ през ствола) след 6‐седмично
лечение с амисулприд [10], както и за протекция
на бялото мозъчно вещество след терапия с раз‐
лични антипсихотици [11]. При лечение с клоза‐
пин е установена повишена фракционна анизот‐
ропия в малкомозъчни региони след 12‐
седмичен прием [12].
При пациенти с висок риск от развитие на
шизофрения и с повишени стойности на МНБ са
наблюдавани интрузивни сакади, които липсват
при здравите контроли. Пациенти с шизофрения
и високи стойности на МНБ също проявяват ин‐
трузивни сакади в сравнение с тези, при които
стойностите на МНБ са по‐ниски. Тези находки
сочат към едно нарушение в инхибицията, кое‐
то се среща и при високорискови индивиди, и
при пациенти с шизофрения. Структурите, които
имат участие в тези нарушения, са вероятно
малкият мозък и префронталната кора [13, 14].
Значителен интерес представляват изследва‐
нията върху „мрежата по подразбиране” (МПП)
(Default mode network). Тя съдържа в себе си
свързани мозъчни участъци, чиято активност е
значително повишена в състояние на покой и се
деактивира по време на целенасочена дейност.
Активацията ù се наблюдава в състояния като
„реене на ума”, себеотносни мисли, фантазиране
и автобиографични припомняния. Изследвания с
фЯМР установяват, че нарушенията във функци‐
оналните невронни връзки на МПП са свързани с
МНБ. Анализът за свързаност разкрива значи‐
телна свръхсвързаност в рамките на МПП при
пациенти с шизофрения: в кората на фузифор‐
мения гирус, инсуларната и дорзолатералната
префронтална кора, долния и средния фронта‐
лен гирус, средния и горния темпорален гирус и
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задния цингуларен гирус. Също така незасегнати
родственици показват свръхсвързаност в МПП в
супрамаргиналната асоциативна, задната долна
цингуларна и предната префронтална кора в
сравнение със здрави контроли. Обратна коре‐
лация се открива между свързаността в лявото
каудатно ядро и МНБ [15]. Ролята на каудатното
ядро в моторния контрол се изразява в избора
на правилни планове при целенасочени дейст‐
вия [16]. Редукцията в свързаността между кау‐
датното ядро и основните мозъчни мрежи, които
са активни в състояние на покой и неактивни по
време на целево насочено поведение, може да
допринася за появата на МНБ.
Локалният гирификационен индекс (ЛГИ) е
маркер, който е свързан с патофизиологията на
МНБ. Той представлява съотношението между
количеството кортекс, вгънато в мозъчната ко‐
ра, и видимото количество кортекс, като този
коефициент е отклонен при пациенти с шизоф‐
рения. Развитието на кортикалното нагъване
започва в пренаталния стадий на живот, завър‐
шва в края на първата година след раждането и
преминава през минимални промени в юно‐
шеството. Затова ЛГИ може да се разглежда ка‐
то полезен параметър на цитоархитектониката и
да служи за оценка на ранни дефекти в невро‐
развитието [17]. Освен това кортикалната гири‐
фикация е слабо чувствителна на влияния на
околната среда и е слаб индикатор за небла‐
гоприятни събития в зряла възраст [18]. Проуч‐
ване с ЯМР намира: 1) негативна връзка между
ЛГИ в левия прецентрален гирус (отговарящ за
началото и гладкото изпълнение на моторните
процеси) и МНБ, 2) негативна връзка между
субскалата за дясно/ляво и пространствена
ориентация (графестезия, теста ръка‐лице, сте‐
реогнозия) и ЛГИ в левия прекунеус, и 3) пози‐
тивна връзка между моторните субскали (мо‐
торна координация и моторна последовател‐
ност при комплексни действия) за МНБ и ЛГИ
най‐вече билатерално в супрамаргиналните ги‐
руси (отговорни за: социална когниция, работна
памет, задържане на вниманието, контрол над
задачи [19]), дясната горна париетална зона (от‐
говорна за: умело изпълнение на движенията
на ниво сензомоторен и пространственовизуа‐
лeн контрол – тест на Озеретски, диадохокине‐
зия, пронация/супинация, опониране на палеца
към другите пръсти), левия горен темпорален
гирус и левия латерален окципитален гирус. По‐
сочените региони може да са отговорни за на‐
рушенията в слухово‐езиковото възприятие и
обработване, визуалното припознаване и иден‐

тификация на тялото в пространството, както и в
процесите на аудио‐визуалната интеграция
сред шизофренни пациенти. Тези резултати по‐
казват, че няма реципрочност в стойностите на
МНБ и промените в невронните структури, като
хипер‐ или хипогирията, не означават задължи‐
телно повишени или понижени стойности на
МНБ или обратното, но девиациите в ЛГИ биха
могли да служат за обективен показател при
изследването и диагностицирането на някои
психични заболявания [20].

ПЕРИОДИ НА НЕЛЕКУВАНА ПСИХОЗА
И НЕЛЕКУВАНА БОЛЕСТ (DUP/DUI) И МНБ

Сред прогностичните фактори за шизофре‐
ния съществено значение имат периодът на не‐
лекувана болест (DUI) – времето от началото на
продромите до първото лечение, както и пери‐
одът на нелекувана психоза (DUP) – времето от
началото на психотичните симптоми до първото
лечение. DUP и DUI са свързани с МНБ и нега‐
тивната симптоматика [21, 22]. Проучвания при
първи епизод при шизофрения доказват, че по‐
дългият DUI е свързан с по‐лоша прогноза и че
дългосрочният ход при някои пациенти с ши‐
зофрения може да бъде избегнат, ако са леку‐
вани от по‐рано с невролептици [23].

ЗЛОУПОТРЕБА С АЛКОХОЛ
И ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА (ПАВ)
Злоупотребата с алкохол и/или други ПАВ е
един от изключващите критерии в повечето из‐
следвания при подбор на пациентите. Въпреки
това се установява, че алкохолът не повлиява
МНБ, но заедно с негативната симптоматика е
предиктор за по‐високи стойности на МНБ [21,
24]. Резултатите са в унисон с известното, че зло‐
употребата с алкохол и ПАВ е свързана с повече
неврологични нарушения при шизофрения.

МНБ И ПСИХОПАТОЛОГИЯ
Едни от основните симптомокомплекси, из‐
следвани успоредно с МНБ, са психопатологични‐
те. Най‐използваният инструмент е PANSS, като са
прилагани също и SANS, SAPS и BPRS. В множество
изследвания се установява подобряване в стой‐
ностите на МНБ успоредно с редукция в симпто‐
матиката, като най‐много данни има за негатив‐
ните симптоми [21, 22, 25, 26, 27, 28, 29].
Позитивните симптоми са по‐рядко изслед‐
вани и резултатите са разнородни. В няколко
проучвания се установява редукция в позитив‐
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ната симптоматика и в МНБ, както и успоредно
подобряване в равновесието [30, 31, 32]. Друго
изследване обаче, при което пациентите се
разделят на две групи според тежестта на пози‐
тивните си симптоми, не намира връзка с МНБ
[33], така че засега връзката между позитивната
симптоматика и МНБ изглежда несигурна.
Негативната симптоматика, която е по‐де‐
тайлно изследвана, има значимо положителна
връзка със стойностите на МНБ [22, 26, 27, 28, 32,
34] и заедно със симптомите на дезорганизация
корелира значимо с моторните белези [29]. Де‐
фицитарните симптоми представят „по‐органич‐
ния” облик на заболяването чрез прояви като
апатия, анергия, социално отдръпване и нивели‐
ране на афекта, които обаче могат да се срещнат
и при други мозъчни нарушения. Пациентите с
дефицити са значително по‐увредени в субгрупа‐
та „сензорна интеграция” [35], а други намират
високи стойности във всички субгрупи на МНБ и
предиктивна връзка между „моторната последо‐
вателност на комплексните движения” и дефи‐
цитарния статус [36]. Открити са асоциации меж‐
ду негативната симптоматика и някои фронтал‐
ни/префронтални и париетални сензорни („ин‐
тегративни фактори”) белези [32]. Намерена е и
частична корелация между негативни симптоми
и примитивните рефлекси [37]. Установено е, че
негативните симптоми са предиктори за МНБ (за
разлика от позитивните) [26], а по‐високите
стойности на МНБ имат връзка с тежестта на пси‐
хопатологията и по‐неблагоприятния изход.
В няколко проучвания се разглежда връзка‐
та между когнитивната и поведенческата дезор‐
ганизация (несъответен афект, странно поведе‐
ние, нарушения в структурата на мисловния
процес) и МНБ [25, 38]. „Когнитивната дезорга‐
низация” корелира с общите стойности на МНБ
и субскалите им, най‐вече в моторната после‐
дователност на комплексни движения и сен‐
зорната интеграция.
Обобщено, връзката на МНБ с позитивните
симптоми с МНБ е несигурна, с негативните
включва белезите на някои фронтални (секве‐
ниране на комплексни моторни действия) и па‐
риетални (сензорната интеграция) функции, до‐
като синдромът на дезорганизация е свързан с
по‐обща неврологична увреда.

МЕКИ НЕВРОЛОГИЧНИ БЕЛЕЗИ
И КОГНИТИВНИ ФУНКЦИИ

По‐обстойните търсения на връзка между
МНБ и когнитивните функции от началото на
новото хилядолетие първоначално намират, че

те са относително независими феномени. Ког‐
нитивните функции се влияят от социодемог‐
рафските променливи (като пол, възраст, обра‐
зование, социален статус) в много по‐голяма
степен, отколкото МНБ, и варират в много по‐
широки граници и при болни, и при здрави, от‐
колкото са промените в неврологичния статус.
Нерядко шизофренни пациенти се справят
„нормално” при невропсихологични тестове
[39]. Най‐изследваните области на когнитивни
нарушения са: внимание и обработване на ин‐
формация, скорост на обработване, съобразя‐
ване, екзекутивни функции, социална когниция,
работна памет и езиково и визуално заучаване
[40]. Проучванията показват противоречиви ре‐
зултати. Най‐често МНБ се свързват с дефицит
на вниманието [41]. Фронталните неврологични
белези (моторна координация) се свързват с
визуално‐пространствената памет, визуално‐
пространствено обработване и визуално‐кон‐
структивни задачи [42]. Белезите на префрон‐
талния кортекс се асоциират със съобразяване‐
то и решаването на задачи, като моторната пос‐
ледователност на комплексни движения е с
най‐висока корелация с екзекутивните функции.
При пациенти с шизофрения при Winscosin
Card Sorting Test (WCST) се срещат грешки по
типа персеверация на предишната категория,
както и значителни нарушения в логическата
памет, които са свързани с влошена моторна
координация и общите стойности на МНБ [34].
При проследяване сензорната интеграция и мо‐
торната координация са предиктор за подобре‐
ние в работната памет, докато последната е
предиктор за подобрение в моторната после‐
дователност [22]. Влошаването във висшите
когнитивни функции върви успоредно на „твър‐
дите” неврологични белези [26, 31].
МНБ имат значителна корелация с прост‐
ранствената работна памет и когнитивната
пластичност като компонент на екзeкутивните
функции. Планирането и инхибицията имат зна‐
чителна корелация с общите стойности на МНБ
и с комплексните моторни действия (при конт‐
роли и болни). Пространственият капацитет
(spatial span) и пространствената разпознава‐
телна памет (spatial recognition memory) показ‐
ват значителна връзка с общите стойности на
МНБ и с тези за комплексни моторни действия
при контролите [43]. Пространствената работна
памет изисква нормално функциониране на
дорзолатералната префронтална кора, парие‐
талната и орбитофронталната кора. Нарушения
в този паметов домейн се считат от някои за
ключов белег за шизофрения.
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При изследване на МНБ и неврокогнитивни‐
те функции при психотични пациенти се намира
общ дефицит – дисфункция в дорзолатералната
префронтална кора. Структурните промени в
този регион са предиктор за разгръщане на пси‐
хоза. При провеждане на когнитивни тестове по
време на фЯМР на шизофренни пациенти с ППЕ
и на високорискови индивиди се установява
нарушена адаптационна гъвкавост спрямо оп‐
ределени цели и задачи (context processing) и
редуцирана активация на дорзолатералната
префронтална кора при повишени изисквания
на когнитивния контрол в сравнение със здрави
контроли [44]. В едно ново изследване пациен‐
тите с шизофрения показват по‐високи стойнос‐
ти на МНБ, които значимо корелират с наруше‐
ния в невробиологичните домейни: работна и
епизодична автобиографична памет, тест за
т.нар. теория на психичната нагласа, психомо‐
торна скорост и когнитивна пластичност. Само
домейните за краткосрочна и семантична авто‐
биографична памет не показват значима връзка
с МНБ. Разликите между пациентите и контро‐
лите се наблюдават във всички възрастови гру‐
пи, което потвърждава, че МНБ не са вследст‐
вие на възрастови промени [45]. В по‐общ план
дефицитите при моторната последователност и
сензорната интеграция са свързани с когнити‐
вен спад и с емоционално‐волевата промяна
при болестта [46].
Chan [47] изтъква, че „неврологичните беле‐
зи обхващат в по‐малка или по‐голяма степен
същите конструкти, които се оценяват с конвен‐
ционалните неврокогнитивни тестове при паци‐
енти с шизофрения”. Тази значителна връзка
между МНБ и когнитивните способности пред‐
полага възможността МНБ да бъдат използвани
като скрининг за оценка на неврокогнитивните
нарушения при пациенти с хронична шизофре‐
ния. Подобна оценка има практическа полза
поради предиктивната стойност на когнитивния
дефицит за ежедневното функциониране, както
и поради липсата у повечето пациенти на моти‐
вацията и капацитета, необходими за провеж‐
дането на невропсихологични тестове.

МНБ И ТЕРАПИЯ С АНТИПСИХОТИЦИ
Връзката между МНБ и антипсихотиците
(АП) е била обект на различни проучвания. Изу‐
чаван е ефектът на невролептиците при първа
среща с тях, в хода на лечението, при пожизне‐
на експозиция и в лонгитудинални проучвания
[32, 38, 48, 49]. В много изследвания се устано‐
вява редукция на МНБ, като тя е най‐изразена
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при пациенти с ППЕ [21, 27, 30, 32, 50], но също
и при такива с по‐продължителен ход на забо‐
ляването [24, 31]. Приемът на медикаменти се
свързва с по‐малко моторни белези при срав‐
нение с пациенти, които не са на фармаколо‐
гично лечение [21, 50]. По‐добър ефект се отчи‐
та при пациенти с рекурентна форма на проти‐
чане в сравнение с тези с непрекъснат ход, а
липсата на терапевтичен отговор се свързва с
персистиране на МНБ както при ППЕ, така и при
хронично болни [25, 29, 34, 35].
Възгледът, че МНБ са независими от АП, се
подкрепя от проучвания при пациенти, които
никога не са приемали невролептици. При тези
пациенти с ППЕ 82,5% имат поне някои от МНБ.
Нарушенията са най‐вече в моторната последо‐
вателност, доминантно в теста на Озерецки
(77,5%), теста юмрук‐пръстен (67,5%) и теста юм‐
рук‐страна‐длан (60%). В домейна на сензорната
интеграция са наблюдавани затруднения в ау‐
дио‐визуалната интеграция (55%), дясно‐ляво
объркване (25%) и стереогнозията (12,5%). Най‐
слабо повлияни са примитивните рефлекси (гла‐
беларен, хватателен и хоботков). При проследя‐
ване на пациентите на шестия месец и на първа‐
та година след започване на лечението се откри‐
ва статистически значимо подобрение в МНБ (p
> 0,001) [51]. Подобни са резултатите и при дру‐
ги проучвания [25]. Подобрението след меди‐
кация води до предположението, че МНБ имат
връзка с допаминергичната активност. При
сравнителни проучвания се установява, че МНБ
и примитивните рефлекси са значително по‐
изразени при болни, неприемали никога невро‐
лептици, отколкото при здрави хора [52]. Такива
болни с ППЕ на шизофрения показват по‐високи
стойности в субгрупата „сензорна интеграция”
от нелекувани с невролептици болни с неши‐
зофренна психоза [53].
Някои проучвания не установяват връзка
между МНБ и вида и дозата на АП [28, 54, 55],
докато изследвания с clozapine и amisulpride
дават обратни резултати. При изследване на
МНБ и ензимната плазмена активност на супе‐
роксид дисмутазата (СОД), каталазата (КАТ) и
глутатион пероксидазата (ГПОКС) при пациенти
с шизофрения с ППЕ, пациенти с рецидив и кон‐
троли се установява, че aктивността на СОД и
КАТ е намалена с 40% при пациенти с ППЕ, като
тази редукция се възстановява след антипсихо‐
тично лечение. Активността на ГПОКС е намале‐
на с 20% при всички пациенти, като при пациен‐
ти с ППЕ корелира негативно със стойностите на
МНБ [56].
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Излиза, че пациентите на невролептично
лечение попадат най‐общо в две категории: те‐
зи, които се подобряват както клинично, така и
по отношение на МНБ, и други, при които и пси‐
хопатологията, и МНБ са стабилни и влошаващи
се. Въпреки разнородните резултати има доста‐
тъчно основания да се смята, че антипсихотици‐
те имат протективен ефект за проявата на МНБ.
Вероятно клиничната ефективност на АП или
липсата ù се дължи на влиянието им върху ня‐
кои мозъчни структури [57]. Значение има и
DUI, като по‐ранното начало на терапията по‐
добрява симптомите, хода на заболяването и
МНБ.
АП често причиняват екстрапирамидна сим‐
птоматика (ЕПС) и късни дискинезии (КД), като
тези прояви могат погрешно да се възприемат
като меки неврологични белези. Изначалните
неврологични увреди по правило се свързват с
по‐лоша прогноза, негативна симптоматика и
тежки дефицити. Такива пациенти често полу‐
чават по‐високи дози АП, което от своя страна
може да доведе до асоцииране на неврологич‐
ните белези с антипсихотичната доза. Установе‐
но е, че по‐тежките неврологични увреди са ед‐
на от причините за по‐слаб отговор към АП [24].
От методична гледна точка може да се отчете
припокриване на симптоми в скалите за оценка
на ЕПС и КД с тези за МНБ и до създаването на
фалшивопозитивна връзка между тях. Резулта‐
тите са все още разнопосочни. Някои изследва‐
ния не установяват промени в МНБ и ЕПС/КД
след проведено лечение [32], докато в други се
намират по‐високи стойности на КД при паци‐
енти с по‐изразени МНБ [58].
В едно от последните проучвания се устано‐
вява, че АП доза няма значителен ефект върху
общите стойности на МНБ, абнормните неволе‐
ви движения, акатизията и паркинсонизма. От
друга страна, МНБ имат значим ефект върху
акатизията и паркинсонизма и граничен ефект
върху абнормните неволеви движения. Резулта‐
тите подкрепят концепцията за изначалния, а не
медикаментозно зависим характер на моторни‐
те нарушения при разстройствата от шизофрен‐
ния спектър [59].
Пациенти с терапевтично резистентна ши‐
зофрения имат по‐високи общи стойности на
МНБ в сравнение с тези, които отговарят на те‐
рапията. Счита се, че стойностите на МНБ, доза‐
та на АП и тежестта на заболяването, взети за‐
едно, имат значима предиктивна стойност за
терапевтичната резистентност при шизофрения
[60].

МНБ ПРИ ПРОСЛЕДЯВАНЕ
Пациентите с ППЕ или с рекурентна форма
на заболяването в повечето случаи показват
намаляване на стойностите на МНБ, докато при
пациенти с хронична шизофрения стойностите
остават стабилни или се влошават. Установено
е, че промените в МНБ се наблюдават в домей‐
ните за моторика (моторна координация и мо‐
торна последователност) [21, 25, 32, 33, 50, 54] и
в по‐слаба степен тази за сензорна интеграция,
докато фронталните белези не показват промя‐
на [27]. Както бе посочено, лечението също има
значение за редукцията в стойностите на МНБ,
като видът на АП, изглежда, не играе значител‐
на роля.
При когнитивните функции подобрението в
работната памет е предиктор за подобрение в
сензорната интеграция и моторната последова‐
телност, като последната е в положителна коре‐
лация и с функционалността. Подобрението в
симптомите на дезорганизация е предиктор за
общо подобрение в МНБ [22]. Проследяването
на МНБ при шизофрения във времето ясно отк‐
роява проблема за тяхната характерност и/или
променливост [26, 30, 50].

МНБ – ХАРАКТЕРНИ ИЛИ ПРОМЕНЛИВИ?
Налице са по‐сигурни данни за стабилността
на стойностите на МНБ в края на оценяваните
периоди (endpoint score) в сравнение с изход‐
ните стойности за други променливи, свързани
с МНБ. По‐ниските стойности при когнитивните
функции се свързват с по‐слаба сензорна интег‐
рация; по‐високите стойности за паркинсонизъм
предвиждат влошена моторна координация;
по‐високите стойности за паркинсонизъм и по‐
ниският когнитивен резултат предвиждат вло‐
шена моторна последователност; а по‐изразе‐
ният паркинсонизъм, ниските когнитивни резул‐
тати и симптомите на дезорганизация са пре‐
диктор за общо влошаване и по‐високи стой‐
ности на МНБ [22].
Отчитането на флуктуацията и спада на МНБ
при ППЕ и при пациенти в ремисия и обратно,
тяхната стабилност или влошаване при непре‐
къснато протичане на болестта, дава основание
проблемът да се разглежда като двувалентен.
Пациентите могат основно да се разделят на
такива със стабилни МНБ и такива с подобря‐
ващи се МНБ в ранните стадии на хода на забо‐
ляването – в духа на Блойлеровата концепция
за „групата на шизофрениите”. Съществуването
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на подгрупи при шизофрения е факт [61], но
МНБ могат да разкрият перспектива към ново
субтипиране на разноликата болест: с изразени
или с бегло застъпени МНБ.
Резултатите от многобройните изследвания
са разнопосочни и хетерогенни. По‐голямата
изразеност на МНБ при пациенти в сравнение с
техните родственици, наличието им в началото
на заболяването, тяхната продължителност и
хронифициране, както и връзката им с негатив‐
ните и когнитивните симптоми говорят за тяхна‐
та стабилност – характерен белег (trait). От дру‐
га страна, флуктуацията им (особено на мотор‐
ните белези) и редукцията им с клиничното по‐
добрение при ППЕ и при пациентите с рекурен‐
тен ход на разстройството дават основание да
се приемат като променлив белег (state). Ста‐
билният облик на МНБ може да се разглежда
като ендофенотип или като предиктор за висо‐
корискови групи.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА МНБ
Неврологичните отклонения се проявяват в
„твърди” и „меки” белези. Твърдите включват в
себе си нарушения в основната моторика, сен‐
зориката и рефлекторните отговори, докато ме‐
ките се отнасят към по‐комплексни поведенчес‐
ки отговори, в това число моторна координа‐
ция, моторна последователност на комплексни
действия, сензорна интеграция и примитивни
рефлекси. Изследването на МНБ помага за
оценката на тежестта на невропсихологична ув‐
реда. Те са и по‐надежден показател от невроп‐
сихологичните тестове за разграничаване на
шизофренно болни от здрави контроли [42].
Психометричните качества на разработените
скали включват стабилност във времето, на‐
деждност и предиктивна валидност.
СКАЛА НА УУДС (WOODS SCALE)
Съдържа 79 точки за оценка както на меки,
така и на твърди неврологични белези. Оценя‐
ват се „възможните етиологични“ фактори, като
се класифицират в три категории: 1) вероятно
вследствие на медикация; 2) резултат от позна‐
то или определимо неврологично или меди‐
цинско разстройство; 3) етиология неизвестна.
Скалата се използва при фамилни проучвания,
като установява повишена честота на невроло‐
гични прояви при родственици на пациенти в
сравнение със здрави контроли [62].
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СКАЛА НА РОСИ (ROSSI SCALE)
Скалата съдържа 29 точки, като някои беле‐
зи се оценяват като липсващи или проявени, а
други се оценяват от 0 до 6. Използвана е в поне
едно фамилно проучване, което доказва зави‐
симост между МНБ и усложнения при раждане‐
то и фамилна анамнеза за шизофрения [48].
ХАЙДЕЛБЕРГСКА СКАЛА (HEIDELBERG SCALE)
Скалата съдържа 17 точки, с оценка от 0
(липсващи) до 3 (изразени). Резултатите от ска‐
лата имат връзка с дезорганизирано поведение,
нарушения в работната памет, увеличен обем
на третия мозъчен вентрикул и увеличено съот‐
ношение вентрикули/мозък. В България е при‐
лагана при доказване на МНБ при БАР [25, 63].
МОДИФИЦИРАНА КОЛИЧЕСТВЕНА НЕВРОЛОГИЧНА
СКАЛА (MODIFIED QUANTIFIED NEUROLOGICAL SCALE –
MQF)
Създадена е с цел да диференцира агресивни
от неагресивни шизофренни пациенти. Съдържа
96 точки. Резултатите от нея установяват връзка
между МНБ и тежестта на симптомите, психосо‐
циалното представяне и когнитивното наруше‐
ние [64].
НЕВРОЛОГИЧЕН ОПИС НА КЕЙМБРИДЖ (CAMBRIDGE
NEUROLOGICAL INVENTORY – CNI)
Освен за МНБ съдържа и точки за екстрапи‐
рамидна симптоматика, късни дискинезии и ка‐
татония в общо 87 точки. Употребява се за оцен‐
ка на МНБ и разпространението им сред близки
родственици на шизофренно болни, на времева‐
та стабилност на МНБ и на връзката им с психо‐
патологията и когнитивното функциониране [49].
НЕВРОЛОГИЧНА СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА МНБ
(NEUROLOGICAL EVALUATION SCALE – NES)
Това е една от най‐често използваните скали.
Съдържа 26 точки, 14 от които оценяват лява и
дясна ръка. Разделена е на три субскали, бази‐
рани на невроанатомични и физиологични осо‐
бености: сензорна интеграция, моторна коорди‐
нация и моторна последователност на комплек‐
сни действия. Всяка точка се оценява от 0 (без
нарушения), 1 (леки, но ясни нарушения), до 2
(изразени нарушения). Резултатът от скалата има
предиктивна връзка с когнитивното функциони‐
ране, тежестта на психопатологията, дефицитите
и симптомите на дезорганизация. Скалата има
добри психометрични свойства, изпълнява се
сравнително бързо и оценява характерни за ши‐
зофрения белези [65].
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Таблица 1. Обобщение на меките неврологични белези, включени в скалите [65]
Woods

Rossi

Heidelberg

MQN

CNI

Стереогнозия

●

●

●

●

●

Графестезия

●

●

●

●

●

Екстинкция

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Аудио-визуална интеграция

NES
●

Дясно-ляво объркване
Тандемна походка
Дисдиадохокинезия

●

●

Опониране на палеца към другите пръсти

●

●

●

●

Носопоказалечна проба

●

●

●

●

Проба юмрук-пръстен

●

Проба юмрук-страна-длан

●

Тест на Озерецки

●

●

●
●

●

●

●

Ритмични почуквания (1)

●

Случайно провокирани движения

●

Проба на Ромберг

●

Тремор

●

●

●

●

●

●

Памет

●

Ритмични почуквания (2)
Огледални движения

●
●

●

●

●

●

●

Синкинезии

●

Конвергенция

●

Погледна умора

●

●

●

Глабеларен рефлекс

●

●

●

Хоботков рефлекс

●

●

●

●

●

●

Хватателен рефлекс

●

Смукателен рефлекс

●

●

Реч

●
●

Прескачане

●

Походка

●

Пронация/супинация

●

Палмоментален рефлекс

●

●

●

Почукване с ходилата

●

Лице-длан

●

Рефлекс на Бабински

●

Нистагъм

●

●
●

Орална апраксия

●

Разграничаване на тъпи и остри предмети

●

Комплексни моторни действия

●

Въображаеми действия

●

Тест с два обекта

●

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от проучванията, макар и раз‐
нопосочни, добавят нови щрихи в пъстрата кар‐
тина на шизофренията. МНБ са както стабилни
във времето, така и променливи, и според своя‐
та изява и връзка с тежестта и изхода на боле‐
дуването могат да се разглеждат като нов ен‐
дофенотип. Въпреки че не са уникални за
“dementia præcox”, те са най‐изявени тъкмо при
нея. Субскалите за тяхното оценяване са полез‐
ни диференциращи инструменти, като тяхната

●

предиктивна стойност спрямо когнитивните на‐
рушения, функционирането, негативните симп‐
томи, терапевтичния отговор и възможния хро‐
ничен ход могат да са особено ценни в клинич‐
ната практика. Те могат да се използват и за от‐
криване на индивиди, носители на висок риск
за психоза. Използването на скали с доказана
надеждност и валидност допълва клинико‐
описателния подход в една по‐цялостна диаг‐
ностична схема. Търсенето на „субстрата” на
шизофрения набира сериозен ход и част от това
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развитие са все по‐детайлните образни изслед‐
вания, които откриват структури, свързани с
проявата на МНБ, дори при здрави контроли,
където факторите на заболяването и терапията
липсват. Бъдещи проучвания на функциите на
тези структури и ролята им за МНБ, комбини‐
ращи генетични и образни методи, вероятно ще
допринесат за изясняването на този невропси‐
хиатричен феномен.
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КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО //
CLASSICAL PSYCHIATRIC LEGACY

ОТКЪСИ ОТ ГЛАВА XIII, „ПАРАФРЕНИЯ”,
ОТ УЧЕБНИКА ПО ПСИХИАТРИЯ НА Е. KRAEPELIN (1913)1

ГЛАВА XIII. ПАРАФРЕНИЯ
Психичната дезинтеграция при dementia præcox
обикновено протича по начин, който води до доминиране на нарушенията на емоциите и волята в болестните състояния. В контраст с този ход ние следва да
разгледаме една относително малка група от случаи,
при които – независимо от многото допирни точки с
dementia præcox – вътрешната хармония на психичния живот е значително по-малко засегната поради
много по-лекото развитие на нарушенията на емоциите и волята, или поне загубата на вътрешно единство е ограничена само до отделни интелектуални
функции. На всички тези клинични форми, които не
винаги могат да бъдат точно отграничени, са присъщи
изразени налудности и едно параноидно оцветяване
на болестната картина. Същевременно, налице са и
характерови абнормности, които обаче и в найкъсните етапи на болестта не достигат до онези степени на притъпеност и бeзразличие, които често са първите прояви на dementia præcox. И накрая, действената активност често също изглежда болестно засегната,
но по същество само от абнормните потоци на мисълта
и настроението; независими от тях нарушения на волята, каквито в най-различни форми съпътстват
dementia præcox, тук се наблюдават само инцидентно.
Групирането на тези параноидни пристъпи и отграничаването им от други подобни състояния е свързано с огромни трудности. Ние много добре знаем, че
изолираните болестни феномени са твърде ненадеждни средства за разграничаване на формите на болестта. Затова този първи опит за разбиване на параноидните болестни картини в групи е съвсем предварителен. Ако се изследват внимателно значителен брой
случаи с постоянни налудности и ако от тях се изключат алкохолните и луесните форми, винаги ще се установи, че значителна част от останалите (според моя
опит към 40%) до няколко години ще проявят характеристики на dementia præcox. Друга голяма част

1

Kraepelin E. Dementia præcox and paraphrenia (transl. by R. M. Barclay, ed. G. M. Robertson). Еdinburgh, E & S Livingstone, 1919. Translated
from: Kraepelin E. Psychiatrie. Ein Lerhbuch für Studierende und Ärzte. Vol. II Klinische Psychiatrie, VIII Auflage. Leipzig, Barth, 1913 (превод
на български Г. Ончев)
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попада в парафренните форми, които ще
бъдат описани тук, а останалите – в същинската параноя.
Сред парафрениите пък приблизително
половината се проявяват с онова бавно, но
непрекъснато развитие на смес от налудности за преследване и големство, коeто
Magnan описва под названието „délire chronique à evolution systematique”2. Със сигурност тази болест на Magnan, доколкото може
да се съди по описанията на случаите, не
образува клинична съвкупност; много случаи с изразени маниеризми и множество
неологизми, които бързо стигат до изходно
слабоумие, без колебание можем да причислим към параноидните форми на dementia
præcox. Но същевременно онази форма на
„délire chronique”, която се развива бавно и
ходът ù се проточва с десетилетия, обхваща
случаи, които представляват ядрото на първата болестна група от представените тук
парафрении. Тъй като френската дума „délire” (налудност, бел. прев.) има различно
значение от нашия термин „delirium” (делир,
бел. прев.) и тъй като названието на Möbius
за това болестно състояние, „paranoia
completa”, вече не отговаря на днешните ни
възгледи, аз предпочитам да говоря, в духа
на Magnan, за „paraphrenia systematica”.
Свързани с нея, а и помежду си, са помалките групи на експанзивната и конфабулаторната форма на парафрения, докато
последната форма, фантастната, изглежда,
заема по-особено място.
Paraphrenia systematica
Системната парафрения се характеризира с изключително подмолно развитие на
непрекъснато разработвана налудност за
преследване, към която по-късно се добавят
и идеи за големство, без упадък на личността. Началото на болестта представлява
много бавна промяна в поведението на пациента. Той постепенно става тих, стеснителен, понякога по-унесен и вглъбен, понякога по-недоверчив и мрачен, усамотява се,
в някои случаи води странни и неразбираеми разговори, става по-особен, непредвидим, капризен. Често проявява изразена
чувствителност и раздразнителност, по незначителен повод става агресивен и злобен, с
неприкривана омраза и антипатия към
околните, обикновено към най-близките.
Особено чести са ревностовите идеи.
2

„хронична налудност със системна еволюция” (фр.)
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В хода на годините все по-ясно изпъква
налудността за преследване. Пациентът
забелязва, че е обект на всеобщо внимание.
При появата му съседите доближават глави,
обръщат се и го наблюдават. На улицата го
гледат, непознати го следват, споглеждат се
и си правят знаци, а навсякъде по пътя му
са разположени полицаи. В ресторантите,
които посещава, предварително са известени за пристигането му, във вестниците има
намеци за него, проповедта в църквата се
отнася за него, а от камбанарията го наблюдават. „Нямат край, казва един пациент,
навсякъде виждам намеци и подмятания,
хиляди нещица, които не могат да се опишат; трябва да се изпитат, за да ги разбереш.” Той също съзираше в една счупена
лампа и в удостояването с военен орден
преднамерена обида...
Постепенно преследването става все поосезаемо. Пациентите не могат да си намерят място, навсякъде им се правят номера,
хората организирано работят срещу тях...
Бирата предизвиква колики, хлябът – парене в мозъка, в къщата се носят отровни пари, върху леглото се появява подозрителна
прах, лекарят му предлага синя таблетка,
която несъмнено съдържа циановодород, и
цели да го убие. В резултат на това пациентът се чувства навсякъде „шпиониран” и
застрашен, без да е в безопасност дори зад
заключени врати, заобиколен от безмерно
дебнене, измамност и подмененост, „известни на целия град”...
Халюцинации. Към това изключително
мъчително състояние на недоверие, несигурност и напрежение обикновено се добавят, по правило след години, и същински
халюцинации, предимно слухови. Пациентът чува подсвирвания, фалшиви ноти,
странни звуци, неодобрителни забележки,
обидни епитети, заплахи... Понякога не се
касае за сетивни усещания, а за „духовни
призиви”, „вдъхновения”, „игра на мисълта”,
„мисловен диалог”. Това се постига чрез
хипноза и подлагане на духовен разпит, на
който отговарят гласно или наум. Понякога
забелязват, че мислите им звучат и могат да
се чуят от другите. Един пациент се опасяваше, че съседите му ще се ядосат много,
ако чуят мислите му, изговорени високо, а
друг чуваше мислите си, изсвирени от
свирката на локомотив. Гласовете могат
също да изговарят мислите на пациента, да
го критикуват, да правят зебележки за
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действията му. Халюцинациите от други
възприятия са много по-редки.
Идеи за въздействие. Нерядко се появяват идеи за хипнотични, магнитни или
електрически въздействия, които обикновено се свързват с телесни дизестезии, остри
болки, потрепвания, придърпвания или
преминаване на ток. Много пациенти споделят за повлияване на волята им. Правят
им се внушения чрез магнетизъм, други искат да притежават мислите им, мъртвите
им казват какво трябва да направят...
Приповдигнатост. Когато налудността
за преследване продължава с години и се
развива постепенно или – което е по-рядък
случай – още от самото начало или скоро
след него, пациентът изказва, понякога съвсем неочаквано идеи за големство. В началото те могат да остават в прилично скромни предели... Много често пациентите имат
претенции за пари. Дължат им се огромни
суми от един или друг източник, които се
задържат; оставени са им наследства, които
не им се дават... Очевидно те узнават за тези неща най-често от слухови халюцинации,
в които намират изява тайните им желания.
В друга група от случаи става дума за
еротични връзки с високопоставени личности... Но най-често идеите за големство засягат самия пациент... Някой му подсказва, че
има монети с изображения на негови предци, подхвърлят му се намеци и той разбира
по телефона, че ще бъде удостоен с благородническа титла... Един пациент казваше,
че е известно на „целия свят”, че той е „копелето на Краля”, син на император Фридрих,
доведен брат на принц Карл Фридрих, че
има връзки с всички монарси и ще се жени
за руската принцеса Екатерина. Друг се обяви за император и папа едновременно, владетел на света, а по-късно – и за безсмъртен,
превърнал тялото си в недостъпно за разлагане с помощта на сол, единствен по рода си
сред всички човешки същества.
В малък брой случаи идеите за величие
добиват своеобразно религиозно съдържание... Идеите за големство и преследване
често са свързани помежду си. Тази връзка
обикновено се проявява с това, че сложните
приготовления за предизвикване на някаква вреда водят пациентите до извода, че
трябва да има специална причина, свързана
с тяхната личност, или с това, че препятствията, поставяни на пътя на реализирането

37
на тяхната налудност за величие, пораждат
идеи за преследване...
Ориентацията на пациентите е винаги
съхранена. Те са наясно с околния свят и
със своето положение, ако не се вземат
предвид погрешните интерпретации, причинени от налудностите. Напълно отсъства
каквото и да е разбиране за болест, макар
нерядко да има известно усещане, че нещо
не е наред, поне в началото... Много пациенти се чувстват „натикани в лудостта”, с
причинена мозъчна болест или глупост, с
отнемане на разсъдъка от техните врагове;
други опитват всякак да проверят дали се
касае за халюцинация, или за реално възприятие. Накрая обаче здравото съмнение е
неизменно надмогнато от болестните влияния и пациентът остава напълно глух за разума...
Лъжливи спомени. Пациентите съобщават, че са били преследвани още в ранните
си години, че преживяванията им са станали публично известни чрез вестниците и че
едва сега обръщат внимание на това... Тъкмо тези налудни преживявания, които първоначално сме склонни да припишем на халюцинациите, при по-точно обследване се
оказват лъжливи спомени... Друг повтаряше
множество дълги разговори, свързани с
претенциите му за едно наследство, с такива подробности, които са невъзможни за
истинските халюцинации, но са присъщи за
лъжливите спомени...
Настроението в началото е предимно
тревожно, потиснато, дори отчаяно, но след
това става все по-подозрително, напрегнато,
враждебно и заплашващо. По-късно, когато
идеите за величие идват по-отчетливо на
преден план, пациентите стават самоуверени, надменни и пренебрежителни... Действията им са най-решително повлияни от
налудностите. Вярно е, че много пациенти
могат с години да живеят в обичайното си
обкръжение без сериозни нарушения, но
същевременно скоро цялостното им поведение започва да показва дълбоката болестна
промяна у тях. Те се затварят в себе си, стават умислени и необщителни, а впоследствие се въвличат във всякакви спорове. Водят шумни монолози, барабанят и почукват
по мебелите, дразнят се без видима причина, обиждат, заплашват. Много пациенти
отчаяно се защитават от гласовете си, запушват си ушите или пищят пронизително,
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за да ги заглушат... Често след време те се
обръщат към полицията и искат защита
срещу дразнителите, искат обяснение в
какво са обвинявани, пускат съобщения във
вестниците в своя защита срещу предполагаемите клеветници, молят за помощ публично. Един пациент тичаше по улиците
само по риза, за да ускори своето приемане
в институция, където да се провери психичното му състояние...
Самозащита. С нарастване на вътрешното напрежение пациентите, които се чувстват безпомощни и подложени на преследване, често предприемат мерки за самозащита. Те искат сметка от нападащите ги
или обясняват в петиции до Императора
подлата измама, на която са подложени, или
опитват по всякакъв начин да избегнат
настаняване в институция. Нахвърлят се
върху полицай с ругатни, внезапно нанасят
удар с юмрук на безобиден съсед, от когото
според тях са малтретирани, хвърлят камъни по преминаващите и накрая извършват
опасни нападения върху своите предполагаеми преследвачи – или, те стават, по думите
на френските алиенисти3, „persécuteurs
persécutés”4... Идеите за величие също могат
да доведат до всякакви болестни действия...
Един пациент имаше визитни картички с
много високи титли, пращаше бакшиш на
полицая, който го е поздравил с особена
тържественост по повод издигането му до
ранга на барон, посещаваше различни правителствени учреждения, даваше съвети за
вътрешната и външната политика в дълги
изложения, правеше финансови планове и
се появи непоканен на вечеря на федералното правителство...
Годността за работа при пациентите
може да е добре съхранена дълго време... С
непрекъснатото вътрешно напрежение и
възбуда обаче способността им за редовна и
ползотворна работа в повечето случаи постепенно, но отчетливо се влошава... Ходът
на описаната тук болест е, както вече се
спомена, много бавен, но с непрекъснато
задълбочаване... И след десетилетия те могат да се занимават с различни неща, имат
отношение към събитията около тях и дори
са открити и любезни към непознати, ако те
нямат връзка с налудностите им, и могат да
3

4

Общоприето название за психиатри до началото на
XX в. в Европа (бел. прев.)
„преследвани преследвачи” (фр.)
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отговарят свързано и изчерпателно. Но преди всичко те не изглеждат безразлични и
затъпели и винаги са любопитни, приветливи и живи. Няколко от моите пациенти успяха да убедят напълно някои свои некритични близки в реалността на техните преследвания и високи претенции.
Същността на болестта е психичен упадък с постоянни налудности и обикновено
също с халюцинации, без особени независими нарушения на волята и без емоционално притъпяване... При моите случаи делът на мъжете е 60%, а началото е обикновено между 20- и 30-годишна възраст...
Отграничаване. Трайното запазване на
личността от дезинтеграция е основната
причина да отгранича описаната тук болестна група от параноидните форми на dementia præcox. Разграничението от параноя…
засега е възможно с разделянето в широката
територия на психози с непрекъснати налудности на тези случаи, при които имаме
основание да допуснем определени болестни
процеси, от случаите, при които причините
според нас са житейските влияния върху
болестно предразположени личности. От алкохолните параноидни форми тя се разграничава по подмолното си развитие и непрекъснатия прогресиращ ход, докато при алкохолните параноидни атаки срещаме остра
или поне подостра форма на психично разстройство и по правило отчетлив психичен
упадък след сравнително кратко време. Освен това при алкохолните атаки халюцинациите са на преден план в клиничната картина от началото, докато при парафрения
те се появяват след години. Параноидните
атаки при сифилис обикновено също придобиват странни форми много по-рано, отколкото при парафрения, и при тях халюцинациите също са водещи в клиничната
картина от самото начало... Ако разгледаме
и пресенилната налудност за увреда... ,
налудностите при тази форма са неопределени, недобре разработени, остават на нивото на предположения и страхове, прикачени към ситуацията и често сменящи се; те
могат да се появяват и изчезват, да се повлияват от разубеждаване и са твърде различни от налудностите при парафрения,
които бавно се формират, но след това персистират с голяма стабилност и разширяват
обхвата си.
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Paraphrenia expansiva
От по-малките групи, към които сега се
обръщаме, експанзивната форма на парафрения се характеризира с пищна мегаломания с предимно приповдигнато настроение
и лека възбуда. По правило започва постепенно, но понякога и подостро. Понякога се
предшества от период на тревожност и депресия. Една възрастна неомъжена жена
вярваше, че е бременна, и носеше рокли,
които да прикриват състоянието ù. В половината от моите случаи сюжетът на мегаломанията беше еротичен и засягаше изключително само жени. Пациентка забелязва, че
един господин я гледа особено, усмихва ù
се, прави ù знаци и я чака на прозореца. На
улицата ù подхвърлят реплики, високопоставени особи се интересуват от нея, дори
Дева Мария ù дава знак. Всеки знае за
аферата ù, тя е новината на града, дами в
огромни кортежи минават покрай нея, военните маршируват, автомобили приближават, принцеси се извръщат, за да я видят.
Рекламите във вестниците, илюстрациите и
статиите и дори речите в Парламента съдържат намеци. Тя научава за тайния си
годеж с „духовния младоженец” от знаци по
улицата и от поздравленията към нея, поднесени с почит. Става ù ясно, че трябва да
има нещо много специално около нейния
любовник, да е офицер от висок ранг,
принц, дори кралят или папата. Една пациентка искаше да се омъжи за двама крале
едновременно, друга твърдеше, че е забременяла чрез чаша бира от испанския крал,
който малко преди това е бил в Мюнхен.
При други случаи на преден план са религиозните идеи. Пациентите забелязват, че
другите говорят за тях, като че ли са светци;
свещениците ги обявяват от амвона за такива, дарохранителницата се покланя, а
понякога ореол покрива главите им. Те получават вдъхновение и откровения от Бог,
притежават дарбата да пророкуват, имат
връзка с Исус, посредници са между Бога и
човечеството или Негова ръка и дъщеря,
могат да вършат чудеса, участват в изкуплението на света. Една пациентка наричаше себе си небесна булка и очакваше ангела-младоженец. Друга твърдеше, че от седем години и половина е бременна от Све-
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тия Дух, но Бог отказвал да се роди, докато
тя е в болницата, но ще го стори веднага
след като бъде изписана. Трета смяташе, че
хората могат да прехвърлят върху нея болести и грехове, които след това тя може да
изчисти чрез сън и чрез изхожданията си и
така да оздрави другите.
Често се срещат и други екзалтирани
идеи, обикновено за притежание на огромни
богатства... Други пациенти пък остават вечно млади, съмняват се дали родителите им са
същинските им родители, имат благородно
потекло, господстват над света, имат неизчерпаем склад от познания, могат да предсказват събития, да съживяват мъртвите...
Почти винаги много скоро се добавят и
халюцинации. Разнообразните видения в
повечето случаи вероятно са съноподобни:
Светата Троица, мъж с крокодилска глава,
който се бори с Архангел Михаил, Светото
разпятие, Богородица на дърво, дарохранителница, която се носи във въздуха, корона
с рози и лебеди, еротични образи. Чуват
гласове, които са на Бог, на папата, на ангели, на Светия Дух, на небесния младоженец, понякога и като вътрешни диалози, а
също и животински звуци като лай на кучета, наети от полицията да ги наблюдават.
Идеи за преследване. Ръка за ръка с мегаломанията вървят и неизменните идеи за
преследване, но те не заемат доминираща
позиция в цялостната клинична картина
като при предишната форма. Пациентите
трябва да минат през изпитания и заплахи,
присмиват им се, другите плюят пред тях,
прочистват си гърлата, издухват си носовете, размахват юмруци, почукват на улицата
по багажите си, изливат пред тях вода –
всички са в заговора. Отнемат им се пощенските записи и писмата, крадат се вещите
им, подлагани са на тровене и магнетизиране, а мислите им се разчитат от лекарите
с помощта на специална апаратура...
Лъжливи спомени. Макар ориентацията,
паметта и ретенцията да не са сериозно засегнати, нерядко се срещат лъжливи спомени... Някои твърдят, че са знаели предварително, че ще бъдат приети в институцията,
а също и как изглежда обстановката вътре,
и се поздравяват с пациентите като със
стари познати. Една пациентка си спомня,
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както тя си мислеше, една среща с крал
Людвиг, на която той я почерпил с бира и ù
предложил да прекара нощта с него. Друга е
виждала лист, на който е написано, че ù се
дава титлата графиня. Често съседите се
припознават налудно като принцове и благородници, а една пациентка продължаваше да нарича лекаря „малкия чичо от Насау” дори след години...
Настроението е горделиво, ведро, често
без задръжки и безотговорно. Пациентите
са склонни към шеги и остроумия или са
заразителни и сияещи... Действията им са
често подчинени на налудностите. Опитват
да се доближат до обекта на тяхната любов,
пишат писма, отговарят на рекламите във
вестниците, извършват приготовления за
сватба. Една пациентка с години прекарваше по час и половина всеки ден на прозореца си, защото смяташе, че така не допуска да се случи нещо лошо на нейния любим,
който живее от другата страна на улицата.
Друга отиде със зареден револвер в кабинета на женен лекар, с когото според нея са в
духовен брак, и заплаши, че ще застреля и
него, и себе си. Трета замина за Виена, за
да я предпази с молитвите си от разпространението на чума. Извън тези отклонения и
преходните, но понякога много агресивни
състояния на възбуда, пациентите могат да
не правят впечатление на болни и да се занимават с разумни неща. Често обаче маниерът им е своеобразно зареден, помпозен и
притворен. Много от тях създават усложнени, бомбастични и високопарни документи...
В последващия ход болестната картина
като цяло се променя много бавно, доколкото
мога да съдя по малкото случаи, които сме
наблюдавали повече от едно десетилетие.
Пациентите остават най-общо разумни и
ориентирани, но се придържат твърдо към
своите налудности, които с времето стават
донякъде по-безсмислени и несвързани помежду си. Те са бъбриви, неконцентрирани,
живи, общителни, възприемчиви, с уверено
или екзалтирано настроение и не създават
особени проблеми при лечението им. За отбелязване е, че почти всички пациенти, които
описвам, са жени. В три четвърти от случаите началото на болестта е между трийсет и
петдесетгодишна възраст, а в един случай
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дебютът бе на 64 години, като възможността
за сенилна деменция бе изключена.
Отграничаване. Тези състояния се различават от dementia præcox по изненадващо
лекото засягане на личността дори след много години въпреки непрекъснатите болестни
феномени, а също и по липсата на самостоятелни волеви нарушения с изключение на
някои превземки, свързани вероятно с екзалтираните идеи. Не без значение е и обстоятелството, че тук слуховите халюцинации
и преди всичко телесните въздействия като
психотични прояви са изцяло на заден план
за сметка на зрителните халюцинации, интерпретациите и лъжливите спомени. Това
обстоятелство има също роля и за разграничаването от системната парафрения...
Дълго време аз смятах немалко от пациентите, описани тук, за манийни... Състоянията на възбуда тук обаче могат да продължат
без съществена промяна неограничено време – някои от моите наблюдения се простират върху дванайсет, четиринайсет и осемнайсет години. Освен това след години се
развива постепенно една несъмнена психична слабост, при продължаващи налудности. И накрая, възбудата обикновено е
много лека, може дори изобщо да отсъства
или да е видима само при стимулация, така
че пациентите не демонстрират нищо друго
освен едно необосновано бодро и уверено поведение, без да допускат по никакъв начин
да бъдат отклонени от своите налудности.
Така силно изразеното доминиране на
женския пол може също да говори за далечна връзка с манийно-депресивното полудяване. Но вероятно идеята за хистеричен
примес има повече основания. И наистина,
честотата на зрителните явления, надутото,
самонадеяно поведение, цветистата реч,
податливостта на външно влияние и тенденцията да се поставят в центъра на вниманието напомнят за поведението на много
хистерични... Въпреки това, поради постоянните налудности и халюцинации, бавното
развитие на болестта в по-късна възраст и
еволюцията на психичен упадък не може,
естествено, изобщо да се обсъжда същинска
хистерия, независимо че в отделни редки
случаи се наблюдават феномени, насочващи
към подобна възможност.
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Paraphrenia confabulans
Следващата форма, вероятно свързана с
предишната, конфабулаторната парафрения, включва твърде малко случаи и се разграничава по водещото място, което заемат
лъжливите спомени в нея. Началото понякога се забелязва по промяна в поведението
на пациентите. Те стават тихи, сдържани,
раздразнителни, вглъбени, безмълвно умислени, след което започват да разказват за
твърде необичайни преживявания под
формата на налудности за преследване и
приповдигнатост... Понякога преследването
се отнася назад във времето в детството.
Още в училище са искали да смажат пациента. Той е бил подиграван от близките си,
сурово третиран от учителя си, изкушаван
да мастурбира, щял е да „пропадне поради
лоши навици”, майка му се е опитала да го
отрови с ябълка. След това попада във възможно най-опасни ситуации... Всички тези
преживявания се разказват с точно описание на подробностите, като съвсем пресни
събития...
Мегаломания. Конфабулаторните извори
захранват обилно мегаломанния поток. Пациентът има кралски произход; той е незаконен син на Крал Людвиг и на една италианка и е бил изоставен още като дете... Съучениците му го наричали принц... Така пациентите излагат с дълбока убеденост множество необикновени истории под формата
на лични преживявания. Те могат точно да
опишат всеки поглед, външния вид на всеки участник и всяка изречена дума, дори за
събития, отнасяни с десетилетия назад във
времето. „За мене това е толкова ярко, като
че ли го виждам сега с очите си”, заявява
един пациент...
Съдържанието на лъжливите спомени по
никакъв начин не се свежда само до актуалните налудности за преследване и величие, но често е свързано и с лични преживявания и ежедневни събития от подалечното минало. На един пациент му се
струва, че е срещал своята годеница и баща
ù в институция преди години, когато разбрал, че тя е много богата, че баща ù имал
тъжна съдба, а осиновителят ù се оказал
зловещ престъпник... Много често лъжливите спомени са свързани и с обкръжението
към момента. На пациентите всичко им се
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струва познато, те вече са били в институцията преди време; помещенията и всичко,
което се случва, вече им е описвано в миналото; това е хотел, в който са живели преди
седем или осем години с децата си; помнят
гледката и службата в църквата – постепенно им става напълно ясно, че всичко това
вече са го виждали. Лекарят също им е познат. „Не гледайте така невинно, казва една
пациентка, все едно нямате нищо общо с
това”. Сестрите и другите пациенти са стари познати, които използват фалшиви имена... Една пациентка твърдеше, че ролята
на нейния съпруг се играе от различни хора
– понякога е по-нисък, понякога по-висок,
понякога по-набит, понякога по-слаб. Децата ù също не са нейните, а са от приюта за
безпризорни. При свиждане тя не разпознаваше съпруга си, макар че търпеше присъствието му...
Съзнанието на пациентите, при цялата
безсмисленост на налудностите им, е трайно
неувредено. Те са тихи, възприемат правилно, дават ясни и свързани отговори и се
държат разумно. Докато в темата не участват налудностите, те са обикновено напълно
наясно със заобикалящата среда и със своето положение, макар случващото се около
тях често да им изглежда мистериозно и неразбираемо.
Настроението, въпреки налудностите за
преследване, е по правило ведро, приповдигнато, „твърде щастливо”, но понякога
временно и тревожно, или раздразнително.
Пациентите са обикновено много общителни, бъбриви, многословни, словоохотливи,
непоследователни, склонни понякога към
глуповата игра на думи. Те постоянно и
твърде живо излагат пресни подробности от
налудните си спомени, защитават енергично идеите си и позволяват да бъдат ръководени в поведението си от тях.
Ходът на болестта изглежда прогресиращ... Това твърде необикновено болестно
състояние не е често – за 35 години не съм
видял повече от дузина сигурни случаи.
Двата пола са, изглежда, равно представени...
Отграничаване. Клиничната картина се
основава по същество на единичен клиничен симптом, който, макар и наистина необичаен, се среща в по-лека форма и при
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други форми на болест, затова обособяването ù следва да почива на сигурни основи.
Един случай бе квалифициран като хронична мания, но след по-внимателно проучване
на много параноидни случаи съм склонен да
мисля, че мястото му е по-скоро тук. Много
обстоятелства като ранното начало и психичната инволуция сочат за връзка с
dementia præcox... Самостоятелното място
на тази група обаче във всеки случай се
подкрепя от пълното отсъствие на идеи за
телесно въздействие и волеви нарушения,
освен ако инцидентното правене на физиономии и запънатото отблъскващо поведение
не се разглеждат като такива.
Paraphrenia phantastica
Последната разглеждана тук група от
случаи, която ще нарека фантастна парафрения, е свързана с богато развитие на
крайно необикновени, несвързани и променящи се налудности... Болестта започва
често с лошо настроение. Пациентът става
отпуснат, безжизнен, потиснат, тих, тревожен и понякога има мисли за самоубийство.
На преден план постепенно излизат идеите за преследване. Пациентът забелязва,
че го гледат по особен начин, че му се присмиват, водят злостни разговори помежду си,
следят го, дразнят го. Разследван е от полицията, държат го отговорен за всичко, ще
бъде кастриран, ще бъде наказан за грабеж
и убийство, обект е на изследвания и трябва
да се покае чрез участие в експерименти,
ще му се отнеме имуществото...
Неизменно се появяват и слухови халюцинации. Пациентът чува шепнене, чуруликане, злобни клевети, гласове като от телефон, идващи от тавана, „гласове на открито
и при среща с други”... Гласовете го обвиняват, хвалят или заплашват, диктуват му, четат на глас от писмата му и от вестниците,
знаят мислите му, съобщават му ги и ги изследват принудително. Те правят и забележки за това, което върши. „Ето, тя го почувства” (при изпитване на болка). „Сега говори на
френски, за да не го разберем”... Друг имаше
усещането, че с всяко издишване повтаря
това, което чува, и се страхуваше, че с погрешна дума, излязла от устата му, може да
причини вреда... За разлика от тях, зрителните халюцинации имат обикновено незна-
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чителна роля. Пациентите виждат светлина
от електричество, Спасителя, божествения
Отец, дяволи, прашни насекоми и тела, кръжащи във въздуха, фигури, променящи формата и размера си, магични превъплъщения.
Дизестезии и въздействие. Много важно
място в болестната картина, от друга страна, заемат сетивните усети и налудността за
въздействие, свързана с тях. Пациентите се
оплакват от най-разнообразни болки и дизестезии – те са измъчвани, бити с камшик,
унижавани, изпитват стрелкащи болки в
крака, главата, гърдите, парене по уретрата, лазене по пениса... В отделни случаи тези усещания придобиват изумителни форми. Пациентът е стерилизиран, има само
няколко малки камъчета в скротума си,
костите му са счупени, черният дроб, далакът, белите дробове, червата и коренът на
пениса му са изтръгнати, костният му мозък
е изсмукан чрез някакъв сатанински инструмент...
Но най-забележителното нещо е, че пациентът усеща и вижда как други хора се
вмъкват в тялото му. Те изчезват в него,
настаняват се в „неговата форма”, цяла
тълпа може да се влачи от него... Пациентът
се състои от тринайсет души, от които осем
са жени... Понякога страданията са от изразено сексуално естество. Направено е копие
на пациента и когато се докоснат сексуалните органи на копието, пациентът се възбужда и е изкушаван да съгреши. Аристократични персонажи влизат и излизат от пениса му, на него седи принцеса, императрици и кралици го молят да си поиграят с
него и питат „мога ли?”. Един пациент
твърдеше, че е използван за разплод и в тялото му се развъждат и отглеждат други хора. Той усещаше, че е оплождан през носа,
гърлото и през рани, през които други влизат в тялото му...
Не по-малко неразбираеми от налудностите за въздействие и обладаване са и другите налудности, които пациентите неуморно създават. Донякъде те могат да се определят като налудности за големство или
преследване, но от друга страна, на тях може да се гледа и като на безсмислена и безцелна игра с най-необикновени и внезапно
възникващи идеи... Оформянето на помпозни идеи за величие води понякога до не-
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обикновено използване на суперлативи, с
които пациентите опитват да опишат своето
неизмеримо превъзходство или страдание...
Добавям и пример за почерка на пациентката, в който личи усилието твърде напомпаната самоувереност да намери изражение
в огромните и претенциозни знаци.

Пример за почерк на пациентка
с фантастна парафрения (Kraepelin, 1913)

Лъжливи спомени. Често налудностите
нахлузват одеждите на лъжливи спомени.
Пациентът още в миналото е имал лоша поличба за съдбата си, бил е откраднат като
дете и малтретиран, преминал е през огромни изпитания, пътувал е до Китай, Северния полюс и преди девет години в парламента е избран за Крал на Бавария. Бил е
изваден като риба от Амазонка, измит със
слюнка, направен по-дребен чрез намазване
с гипс, преследван безмилостно двайсет и
пет години в животинското царство. Опитвали са да го удушат, обезглавят, отровят,
да го хвърлят от кулата или да го убият с
ток. Той е Христос, Ева, Мойсей, Александър Велики, Цезар, Виктория, Мария Стюард, Орлеанската дева, принцеса Евгения,
Наполеон, убиван е няколко пъти, пронизван е от петдесет куршума и хиляди игли,
още като момче е тровен с кантаридин5 и
подтикван към онанизъм, създал е първите
хора, завършил е медицина, чел е лекции в
университета, на всеки двеста години пре5

Отрова от испанска муха (бел. прев.)
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минава от учение към управление и обратно
и след седем години ще ръководи целия
свят...
Както вече личи от описанията, навсякъде тук става дума не за свързани и добре
разработени кръгове от идеи, а за разнообразни, променящи се и внезапно появяващи
се моментни идеи, някои от които се задържат известно време, но по правило се
заменят от все по-нови и точно толкова
преходни творения. В последователни различни интервюта един пациент нарича себе
си ту граф Ебенщейн, ту монарх на пруския
престол, Господар на мъртвите, нов бог,
превъплътен в пруски генерал, принц Вилхелм в униформа, последният професор,
войник, американски джентълмен, пазач на
институцията или главен лекар на окръга.
По време на тези необикновени налудности пациентите могат да изглеждат напълно здравомислещи, ориентирани и разумни и все пак те често припознават по
налуден начин своето обкръжение – те са в
своето кралство, в затвора, в дяволското
свърталище на убийците, изнасилвачите,
грешниците и крадците; виждат около себе
си стари познати, високопоставени лица,
амазонки и врагове, а лекарят е Карл Велики...
Настроението е по правило приповдигнато или безразлично, но понякога също
мрачно, напрегнато и с нагласа за насилие.
При разговор изпадат във възбуда. Те обикновено излагат своите налудности гладко и
многословно, често по непоследователен и
объркан начин, докато на странични въпроси отговарят ясно и конкретно. Поведението
им също е донякъде засегнато, инцидентно
се наблюдава и гримасиране. Речта им е изпъстрена със странни обрати на изказа и
особено с неологизми... Не са редки също и
глуповатите игри на думи и безсмислените
римувания и остроумия...
Ходът на описаната тук болестна форма
е прогресивен. С времето изявленията на
пациентите стават постепенно по-объркани
и несвързани. Неологизмите и причудливите
обрати на речта започват да преобладават;
поведението също става необичайно. Емоциите стават по-притъпени, с внезапни експлозивни пристъпи на насилие и преходни
състояния на възбуда. Много пациенти за-
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пазват трайно способността си да работят,
докато за други тази способност се ограничава до изнасяне на дълги и досадни речи и
съчиняването на сложни и трудно разбираеми документи... Сред моите пациенти преобладава мъжкият пол – от 60 до 70%...
Отграничаване. И при тази форма остава съмнението дали отговаря на самостоятелен болестен процес. Не може да се отрече, че съществуват много прилики с параноидните форми на dementia præcox, особено при случаите, които водят до глуповатост... Независмо от това клиничната картина е така странна, че самостоятелното ù
описание може да е оправдано, дори и след
време да се окаже, че описаните форми могат постепенно да преминават от една в
друга. Във всеки случай си струва да се от-
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бележи, че в сравнение със сериозните нарушения на интелекта тук увредата на волята от болестния процес е почти невидима,
ако не отчитаме някои маниеризми и нарушения на речта. Във връзка с това трябва
да се подчертае, че психичната активност
на болните по правило остава учудващо
добре запазена. Те изглеждат твърде объркани в речта си, но същевременно са живи
и общителни и поради липсата на волеви
нарушения могат да действат разумно.

Текстовете в рубриката са подбор
на главния редактор
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ПИСМО ДО РЕДАКТОРА// LETTER TO THE EDITOR

КОМЕНТАР ОТНОСНО ТЕРМИНИТЕ „УПЛАХА” И „СМУЩЕНИЕ”,
АНАЛИЗИРАНИ В ЕДНОИМЕННАТА СТАТИЯ НА В. ВЕЛИНОВ
В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ПСИХИАТРИЯ БР. 2/2020
Георги Попов

Редица термини в психопатологията се при‐
покриват, поради което темата за тяхното разг‐
раничаване е от особено значение. Статията на
уважавания В. Велинов повдига подобен въпрос
и това е причината да изложа съвсем конспек‐
тивно разбирането си за приликите и разликите
на въпросните термини.
От една страна, уплахата и смущението се
определят от автора като правни категории, ко‐
ито се налага да получават съдебнопсихиатрич‐
на интерпретация. От друга страна, уплахата е
психопатологичен/психологичен термин, докато
смущението отсъства в психопатологичната но‐
менклатура, но има психологични конотации,
които обаче не са твърде ясни. Това създава
условия за манипулативни отношения между
правните категории и въпросните термини. За
целите на съдебнопсихиатричната експертиза
двата термина е желателно да бъдат колкото
може по‐ясно очертани и разграничени от фе‐
номенологична гледна точка.
Уплаха:
 Уплахата е преживяване.
 Уплахата е една от многото думи за страх и
означава внезапен страх, който приоритетно е
фокусиран върху тук‐и‐сега.
 Уплахата е от по‐меките, но „остри” състо‐
яния на страх, към които принадлежат по‐
радикалните форми като ужаса и паниката.

 В крайна сметка, уплахата като форма на
страх е широко обсъждана в специализираната
психопатологична литература.
Смущение:
 Думата „смущение” може да означава
преживяване, но може да означава и нещо дру‐
го – напр. смущение в радиопредаване, смуще‐
ние в двигател и т.н.
 Като смущение може да се определи със‐
тояние, което е резултат от неправилно протича‐
не на някакви процеси – емоционални, когнитив‐
ни, речеви, но също така и физико‐механични.
 Смущението не е уплаха, но може да нас‐
тъпи като резултат от уплаха. Феноменологично
смущението е най‐близко до безпокойството,
което от своя страна е част от тревожността.
 Следователно от феноменологична гледна
точка различието между уплаха и смущение би
могло най‐общо да се екстраполира върху раз‐
личието между страх и тревожност, което е
обстойно анализирано в литературата.
За повече информация:
1. Попов Г. Апология на несигурността. Психопатологичен и
феноменологичен анализ. Варна, Изд. СТЕНО, 2013, 33‐47.
2. Попов Г. Психопатология на комплексността. Варна,
Изд. СТЕНО, 2019, 88‐94.



Адрес за контакт:
Проф. д‐р Георги Попов, дмн
e‐mail: grgpopov@yahoo.com
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РЕЦЕНЗИИ // BOOK REVIEW

ОТЗИВ ЗА КНИГАТА
„SHOCKED: INSIDER STORIES ABOUT ELECTROCONVULSIVE THERAPY”
НА ПРОФ. ГЕОРГИ КИРОВ
Десислава Игнатова
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Колко пъти трябва да губим пациент заради отлагането на електроконвулсивна терапия?
Проф. Кирил Киров

Електроконвулсивната терапия (ЕКТ) е един от най-ефикасните
и същевременно най-оспорвани методи за лечение в психиатрията.
Убеждаването на психиатри в ефикасността на ЕКТ е може би излишно. Пациенти с фебрилна кататония, с вид на терминално болни, „оживяват“. Пациенти в ступор, застинали, с мутизъм и отказ от
храна и течности, прояждат, прохождат и проговарят. Терапевтичнорезистентни случаи, обявени за нелечими, постигат значително
подобрение, немислимо при разчитане единствено на фармакотерапия. Съмнение в ефикасността на метода могат да имат само тези, които никога не са виждали това с очите си.
Въпреки че ЕКТ е безопасен, безалтернативен и животоспасяващ метод при тежки психиатрични синдроми, приложението му
става все по-рядко. Това, изглежда, е тенденция не само в България.
В книгата си Shocked: insider stories about electroconvulsive
therapy1 проф. Г. Киров представя поредица от „вътрешни истории”
за ЕКТ, с които илюстрира незаменимостта на метода и повдига
някои важни и явно негубещи актуалността си въпроси: „Колко пъти трябва да губим пациент заради отлагането на ЕКТ?” (Цитираните думи са на проф. Кирил Киров, когато авторът, още студент,
бил повикан от него, за да види кататонен пациент с изгаряния по
едната страна на тялото си поради застиване в една поза, залепен
за горещ радиатор продължително време.)
Книгата е структурирана в самостоятелни кратки глави. Всяка от
тях представя един клиничен случай с различна диагноза. Сред описаните случаи са пациенти с психотична депресия, ажитирана депресия,
депресивен ступор, кататония, терапевтичнорезистентна шизофрения, тежка агресия, висок суициден риск и депресивност при гранично личностово разстройство, депресия при болест на Паркинсон,
Charcot-Marie-Tooth, високо рисково самонараняващо поведение
при аутизъм, шизоафективно разстройство, психотично разстройство в юношеска възраст. Възрастта на пациентите е от 17 до 80 години, а историите са проследени във времето, при някои – включително до няколко години след първоначалната среща с автора.
1

Кратко представяне на книгата и на автора може да се намери тук: https://www.amazon.com/Shocked‐Insider‐stories‐electroconvulsive‐
therapy‐ebook/dp/B087NJCFS3
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Историите на пациентите са представени с
изключителна загриженост, с много внимание и
уважение към личните им преживявания, автономността и достойнството им. Изрично е наблегнато на спазването на добрата клинична
практика и законовите и етични норми за приложение на ЕКТ във Великобритания. Личното отношение към пациентите личи и от добрия контакт лекар-пациент и от някои хумористични
препратки. Изобщо, иронията и особено самоиронията имат дискретно, но забележимо и приятно
присъствие в текста. Но това не е толкова книга
за личните истории на пациентите с тежка психична болест. Това е най-вече разказ за ЕКТ и за
личните преживявания на прилагащия ЕКТ психиатър.
Книгата дава много реалистична представа за
картината на тежка психична болест и провеждането на ЕКТ. През историите на пациентите, разговорите с тях и съмненията на клинициста, провеждащ ЕКТ, се дава информация за същността на
процедурата, начина на приложение, честотата,
необходимия брой процедури, очаквания ефект и
очакваните странични ефекти. (Въпреки паметовите нарушения „ЕКТ не води до кумулативни
когнитивни нарушения” и може да се прилага
практически до живот.) През разсъжденията на
психиатъра са разгледани и използваните анестетици и миорелаксанти, волтажът на електрическия ток и се дава ясен отговор на въпроса
трябва ли да има видим гърч, за да е ефикасна
процедурата (да, трябва). При част от случаите
ЕКТ се комбинира и с медикаменти за терапевтичнорезистентни случаи (Клозапин), а използването на други „архаични” методи за лечение
като литий намалява нивото на рецидиви след
ЕКТ.
Все пак ЕКТ не е представена като панацея.
Голяма част от случаите отговарят добре на лечението („от пациенти с приложени 12 ЕКТ процедури 58% достигат ремисия”, а ако се разгледат
тези с 24 ЕКТ процедури, „67% от непсихотичните и 72% от психотичните пациенти достигат ремисия”), но имат рецидив бързо след преустановяването ù (под 40% са в ремисия след 1 година).
Описани са и ползите, и трудностите от поддържаща ЕКТ. Не са спестени и описанията на редки
усложнения като счупване на зъб, делир, хипоксия, аритмии, и дори на необходимостта от идването на „здравите момчета” от охраната (crash
team) за прилагане на мерки за физическо ограничаване. Въпреки че са избрани едни от найтежките случаи в психиатрията, книгата всъщ-
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ност буди надежда – дори при изчерпване на методи на последен избор (като ЕКТ с липса на отговор), повечето пациенти имат положително
развитие при проследяването. Но ако някой все
пак се колебае дали ЕКТ работи, то отговорите на
пациентите са категорични: (Как ти помогна
ЕКТ?) „Сега… мога... да… говоря…”
Това, с което книгата впечатлява най-много, е
може би възможността за идентификация с проф.
Киров и разбирането, през разказите, че голяма
част от мислите и терзанията на клинициста,
прилагащ ЕКТ, са също така универсални, както и
синдромите, за които тя се прилага. Твърде познато звучи, например при болен с тежка кататония, питането дали анестезиологът, като го види,
ще иска да приложи анестезия за ЕКТ, или поскоро да го реанимира; дали да се прави ЕКТ, или
по-скоро да се очаква писане на смъртен акт.
Познато звучат и разсъжденията за кататонен
пациент в тежко увредено общо състояние, с назогастрална сонда, когато всички направени медицински изследвания са отрицателни, „възможно ли е наистина това да е психиатрична болест”.
Познато е дори и откровеното любопитство –
„дали този вид депресивен синдром ще отговори
на ЕКТ”.
Книгата дава поглед и върху една здравна
система, различна от нашата. Интересно е запознаването с различните „нива на наблюдение” на
психиатричните пациенти в отделенията с повишен режим на сигурност във Великобритания –
напр. проверка на всеки 15 минути, наблюдение
при съотношение на персонал към болен от 1 към
1 до 4 към 1 (четирима души непрекъснато са с
пациента). За съжаление, това доста контрастира
с липсата на психиатричен персонал у нас. Едва
ли авторът ще бъде изненадан, че реалността от
спомените му за това как „преди 30 години в България двама души персонал покриваха нощната
смяна за цялото остро отделение” не се е променила особено, дори се е влошила. На някои места
в книгата прилагането на ЕКТ поне за българския
психиатър вероятно би изглеждало прекалено. Но
във време, когато ЕКТ не изглежда „модерна” и
прилагането ù е все по-рядко, проф. Киров предлага уникален шанс на хора, които иначе биха
били изоставени като „нелечими” или „неподходящи за ЕКТ”.
Книгата дава и някои доста интересни немедицински факти – може да се научи например, че
Шуман е имал музикални халюцинации и на 44годишна възраст е започнал да чува „музика, повеличествена от всяка музика, чувана на земята”.
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Разказвало се, че композира под диктовката на
призрака на Франц Шуберт. А Пол Макартни е чул
за първи път мелодията на „Вчера” (Yesterday)
насън и дълго време бил убеден, че песента е написана от някой друг. Може да се узнае нещо и за
историята на българската психиатрия, напр. за
Белия Лъв и неговия „трон” на поляната край
Карлуково или за посещенията на проф. Кирил
Киров на свои стари пациенти за проследяване –
отново през спомените на автора от детството му.
Всъщност тези спомени, както и историите за
ЕКТ, показват важността на разказването и предаването на опита – няма как да знаеш за Белия
Лъв, ако не си го виждал навремето или ако някой не ти е разказал за него. Няма как да прилагаш ЕКТ, ако не си я видял и никой не те е научил.
Последната глава на книгата, „Пандемия”, е
написана след всички останали, непосредствено
преди излизане на книгата. Първоначалните наблюдения, поне от перспективата на клиничното
звено за ЕКТ, което авторът ръководи, показват
намаляване на случаите с тежка патология по
време на пандемия – „никой не изпада в ступор,
никой не отказва храна”. Едва след като пациент,
който е бил на поддържащо лечение с ЕКТ, реализира суицид след преустановяването ѝ поради
пандемията, здравните власти се убеждават, че
ЕКТ е „жизненоважна услуга”. Дали този метод и
изобщо психиатричното обслужване някога ще
бъде припознато като „жизненоважно” и у нас?

Познато е и очакването на поява на налудности
със съдържания, свързани с COVID – с разказа за
пациент, който смята, че е причинил пандемията
(сходен, но с обратен знак, на сюжета на друг пациент у нас, който бе „измислил“ специална маска, предпазваща от вируса, която настояваше да
патентова).
В заключение, книгата представлява един интересен поглед „отвътре” към света на психиатрията, с преплетени налудности, халюцинации,
ступор, спомени, електрически ток, анестетици,
агресия, суициден риск, разказани реалистично
през историите на истински пациенти с тежка
психична болест и пречупени през погледа на
един изключително компетентен, скромен, съмняващ се, критичен и невъздесъщ психиатър. ЕКТ
връща към живот по-голямата част от описаните
случаи и въпреки липсата на отговор при някои
от тях, книгата дава надеждата, че дори с тежка
психична болест може да се живее. Въпросът,
който задава – „Защо ЕКТ се прилага толкова
рядко? Сигурно има тежко психично болни, които
не получават достатъчно грижи и адекватно лечение”, е още по-актуален у нас, където в момента
ЕКТ се прилага само в единични лечебни заведения, а поддържащо лечение с ЕКТ изобщо липсва.



Адрес за контакт:
д‐р Десислава Игнатова, дм
e‐mail: d.a.ignatova@gmail.com

СЪОБЩЕНИЕ
Електронната версия на книгата на проф. Г. Киров
"Shocked: insider stories about electroconvulsive therapy"
ще бъде достъпна за безплатно сваляне от amazon.com
на 21.10.2020 г. с разрешението на издателя и автора.
Редколегията благодари на проф. Киров за щедрия жест.
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НОВИ КНИГИ// NEW BOOKS

Хариета Манолова. ПСИХОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, ТЕРАПИЯ

И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА С РАЗСТРОЙСТВО ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР
(Варна: Сити център, 2020, ISBN 978-619-7503-09-8, 140 с.)

Монографията проследява еволюцията на разбирането за аутизма от Leo
Kanner и Hans Asperger, които независимо един от друг първи го описват,
до идеите на Lorna Wing, че това е разстройство на развитието и различните му проявления са част от един „спектър” на свързани нарушения – възглед, заложен в последните версии на диагностичните класификации. Разглежда се промяната на диагнозата в DSM през годините и се прави исторически преглед на въвеждането на диагнозата в България и развитието на
различни терапевтични подходи за работа с децата с разстройство от аутистичния спектър (РАС) и техните родители. Важен акцент в монографията е работата на клиничния психолог по оценката на психичното развитие, като се представят инструменти за ранна психодиагностика (до 24месечна възраст) и въвеждането им у нас от автора и се очертават типичните характеристики на профилите на децата с РАС, сравнени с профилите
на деца с други невроразвитийни разстройства. Показва се значението на
психологичната оценка за диференциалната диагноза, както и ползата от
оценката за изработване на ранни интервенционни програми за стимулиране на развитието, което повлиява тежестта на разстройството и води до
по-благоприятна прогноза. Монографията се спира на гледната точка на
самите аутисти за особеностите на аутистичното разстройство, което обогатява разбирането на клиницистите и дава идеи за по-добър подход в работата с тях. Спира се на най-популярните и ефективни терапевтични
програми и дава полезни практически насоки за работа на учители, възпитатели и родители.

&
От печат излезе клиничното ръководство на
Димитър Терзиев – КОНСУЛТИРАНЕ И ИНТЕРВЕНЦИИ
ПРИ НЕВРОРАЗВИТИЙНИ РАЗСТРОЙСТВА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
(Варна: Сити център, 2020, ISBN: 978-619-7503-14-2, 198 с.)
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ЕХО / ECHOES

Началото на електроконвулсивната терапия в България – проф. А. Пенчев и доц. Хр. Петров,
Клиника по психиатрия, Александровска болница, 1942 г.
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ЮБИЛЕИ// JUBILEES

ПРОФЕСОР АСЕН ЖАБЛЕНСКИ НА 80 ГОДИНИ
Професор д-р Асен Жабленски, дмн, е роден на 02.10.1940 г. в гр. София. Израснал в семейството на
известна оперна прима, Асен отрано е закърмен не само с класическата музика, но и с класическата литература и културно наследство. След завършване на гимназия той кандидатства и е приет едновременно за студент по медицина и по философия. В крайна сметка избира медицината, но тази ранна широта в
ориентацията се отразява по многозначителен начин в дълбочината и комплексността на бъдещата му
изследователска работа и в развитието му като учен от световен мащаб.
Още като студент той участва (заедно с доц. М. Бояджиева, проф. Ив. Темков и д-р К. Киров) в проучвания върху психозомиметичния ефект на LSD-25 и на амфетамини при здрави доброволци, както и на
патопластичното им действие при болни с шизофрения и циклофрения. Д-р А. Жабленски започва работа като лекар по разпределение в знаковата за българската психиатрия болница до гара Карлуково, а
през 1968-1969 г. специализира и в Maudsley Hospital към Института по психиатрия в Лондон и получава
специалност по психиатрия в България и в Обединеното кралство.
От 1972 г. е преподавател в Катедрата по психиатрия на Висшия медицински институт в София, а от
1974 г. започва работа и в Отдела за психично здраве на СЗО в Женева, където от 1976 до 1987 г. е главен
специалист. Научноизследователската му дейност от този период има огромно значение за съвременното
разбиране за разпространението на шизофрения и депресия в глобален план и за връзката им с културните фактори. Той е главен изследовател на „Шизофрения в различни култури – проучване на СЗО в 10 страни”, мащабно и влиятелно изследване, очертало актуалната епидемиологична картина на тази група ендогенни болести, чиито резултати1 са едни от най-цитираните изобщо в психиатричната литература. Жабленски оглавява и Работната група на СЗО за разработването на МКБ-10 и на диагностичните указания за
психичните разстройства в нея (1982-1987).
През 1981 г. защитава дисертация за доктор на медицинските науки „Нозологични проблеми на шизофренията в светлината на епидемиологични и транскултурални изследвания”, от 1982 г. е доцент, а
от 1987 г. – професор. Неговата монография „Шизофрения – нозологично единство и културово многобразие” (1986)2 е първото у нас и едно от малкото в света изчерпателно и същевременно сбито критично
Jablensky A, Sartorius N, Ernberg G, et al. Schizophrenia: manifestations, incidence, and course in different countries: a World Health
Organization 10-country study. Psychol Medicine, suppl. 20 (monograph). Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
2 Жабленски А. Шизофрения – нозологично единство и културово многообразие. С., Мед и физк., 1986.
1
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изложение на проблематиката около основната болест в психиатрията изцяло в емпиричен план, основан на научни доказателства, а не на школи и хипотези. Тя не е загубила своята актуалност и днес, макар
отдавна да е библиографска рядкост3. Професор Жабленски е директор на националната Програма за
комплексно изследване на човека и неговия мозък от 1987 до 1992 г., а от 1988 до 1990 г. е (последният)
председател на Медицинска академия.
Освен психиатрична епидемиология и класификация на психичните разстройства, фокусът на неуморната научноизследователска дейност на професор Жабленски включва и невропсихиатрична генетика и
разработване на диагностични инструменти. Огромни са неговите приноси и в полето на транскултуралната
психиатрия, валидността на психиатричната диагноза и в изучаване на психозите. Той въведе у нас и проучването на генетиката на психичните разстройства чрез модерни методи и технологии.
След кратък творчески престой в Станфорд (САЩ) в началото на 90-те години, от 1993 г. проф. А. Жабленски се установява в Австралия, където е главен изследовател на проучвания върху психозите, генетика
на шизофрения и разстройствата на развитието и върху мисловни и речеви нарушения при шизофрения,
като печели множество изследователски грантове в тези области от Националния съвет за здравни и медицински научни изследвания (Австралия) и от Националните здравни институти (САЩ). Той е бил директор на Центъра за клинични изследвания в невропсихиатрията към Университета на Западна Австралия,
копредседател на Комитета по заболявания на нервната система в развиващите се страни към Националната академия на науките на СAЩ (1999-2001), член на Комитета по мозъчни и психични разстройства при
австралийското правителство, както и член на множество научни комитети и панели и на редколегии на
престижни международни научни списания по психиатрия.
Професор Асен Жабленски, Emeritus професор, FRCPsych, FRANZCP, Winthrop професор в Университета на Западна Австралия и клиничен консултант в Кралската болница в Пърт, е удостоен с награда с медал на името на Strömgren за психиатрична епидемиология, с медал на Американското общество за психиатрична научноизследователска дейност, с наградата на Organon за наука и с почетно членство на
Кралския колеж по психиатрия. Той е автор на над 250 научни публикации, от които около 150 са статии
в реферирани списания, а над 100 са глави в книги или книги. Класически учен със задълбочен критичен
поглед към емпириката, нозологична ориентация, клиничен реализъм и стремеж към синтез на данните
от фундаменталните изследвания с болестните прояви, Жабленски е наричан понякога „неокрепелинианец” и е често канен за ключови коментари върху същността на психичната болест и валидността на
съвременната психиатрична диагностика и класификационни принципи във водещи световни издания
като World Psychiatry.
Безспорно най-известният и цитиран в света български психиатър (цитирания досега – 34 720, h индекс – 82) през цялата си бляскава научна кариера същевременно не е преставал да бъде практикуващ
клиницист и да преподава. Неговите декурзуси в амбулаторните картони на бившия диспансер към
Клиниката по психиатрия в Александровска болница (обичайно написани със зелено мастило) са безупречни клинични описания, които „оживяват” пациента, и към които не може да се добави или отнеме и
една дума, без да се наруши ярко възпроизведената картина. В един случай на визитация, където се
представяше неясен пациент, той се вгледа за кратко в ирисите му и препоръча изследване на церулоплазмин – оказа се болест на Уилсон-Коновалов. Примерите за клинична прецизност и респектираща медицинска ерудиция са много, но по-съществено е, че те се поднасят с такта, колегиалността и сдържаността на много културния, скромен и космополитен интелектуалец. За разлика от някои работили десетилетия в чужбина български психиатри, проф. Жабленски не прекъсна връзката си с колеги от страната и дори с някои свои стари пациенти и не престана да се интересува от развитието на психиатричното обслужване и изследователските проекти у нас. Проф. Жабленски е доайен на състава на редакционния съвет на „Българско списание за психиатрия”. Редколегията му честити юбилея и му желае творческо дълголетие.
Бъди здрав, Асене!
Проф. д‐р Георги Ончев
и Редколегията
3

Монографията е достъпна в дигиталната библиотека „Българска психиатрична книжнина”.
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ПРОФЕСОР МЕГЛЕНА АЧКОВА НА 90 ГОДИНИ
Професор д-р Меглена Ачкова, дмн, е родена на 03.10.1930 г. в гр. София. След дипломирането си като
лекар през 1955 г. тя започва своя трудов път в психиатричната болница в гр. Бяла (1955-1957 г.), а от
1957 до 1959 г. работи в психиатричната болница в с. Курило (днес гр. Нови Искър). След това постъпва в
Детската психиатрична болница в София в Княжево, която скоро е включена като отделение, а по-късно
– и като Клиника по детско-юношеска психиатрия към Катедрата по психиатрия на ВМИ – София. Този
разнообразен опит от началото на кариерата ѝ бележи цялата дейност на проф. Ачкова като лекар, преподавател и учен: работа с пациенти от всички възрасти, осмисляне на психопатологията в континюитета на развитието и холистичен подход. Независимо че работи повече от 30 години в областта на детската
психиатрия, проф. Ачкова е чужда на тясната „субспециализация” и остава винаги свързана с интегративната природа на общата психиатрия и със сродните дисциплини – от неврология до психоанализа.
Преминавайки последователно през традиционната за епохата т.нар. административна и научнопреподавателска „стълбица”, тя придобива специалност по психиатрия през 1961 г., защитава дисертация за кандидат на медицинските науки през 1967 г. в Москва и за доктор на медицинските науки през
1982 г. и работи първоначално като ординатор, а впоследствие – като завеждащ кабинет, асистент, научен сътрудник, старши научен сътрудник по детско-юношеска психиатрия II степен (от 1974 г.) и I степен (от 1984 г.), и професор по психиатрия (от 1990 г.). Допълнителните ù квалификации включват специализация по детско-юношеска психиатрия като задочен аспирант в Москва (1962-1967 г.) по време,
когато у нас липсват признати специалисти в тази област, и формалното ѝ признаване като втора специалност през 1996 г., по социална психиатрия на детско-юношеската възраст към СЗО в гр. Лион, Франция, през 1960 г., по организация на психиатричната помощ в Института по душевно здраве в гр. Манхайм, Германия, и по фамилна терапия към Шведската Академия.
Преподавателската дейност на проф. Ачкова носи същия отпечатък на разнообразие, обуславяно от
парадигмата на развитието и от реална, а не декларативна мултидисциплинарност. Преди всичко, тази
дейност е свързана с Катедрата по психиатрия при Медицински университет (МУ) – София, и включва
упражнения по психиатрия със студенти, лекции и семинари, следдипломно обучение, допълнителна
квалификация по детско-юношеска психиатрия, както и избрани лекции за педиатри, детски невролози
и инфекционисти като поканен преподавател към други медицински катедри. Тя води курсове по психиатрия и за студенти по корекционна педагогика в Софийския университет, както и по специална педагогика и по психология в Югозападния университет в Благоевград. Проф. Ачкова бе популярен лектор по
приложна психология в медицината за парамедицински кадри във Факултета по здравни грижи, МУ –
София, и по психиатрия и детска психиатрия в Департамент „Психология” на Нов български университет
– София. Била е научен ръководител на 5 аспиранти, защитили успешно дисертации.
Научната дейност на проф. Ачкова е обхваната в повече от 100 научни публикации, 20 от които в чужбина, и в около 60 доклада и съобщения на научни форуми у нас и в чужбина – световни и европейски кон-

54

БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2020, 5(3)

греси по детска и юношеска психиатрия, симпозиуми по социална психиатрия и др. Извън същинските научни публикации остават много съобщения за рубриката „В помощ на практиката” на списание „Неврология, психиатрия и неврохирургия”, резюмирани материали на СЗО и рефериране на нови книги в областта
на психиатрията, излезли от печат в чужбина, по време, когато техният достъп у нас не беше лесен.
Особено полезни сред публикациите на проф. Ачкова са учебните помагала, отличаващи се с яснота и
чистота на стила, клинична прецизност и интегриране на класическата психиатрия със съвременните
възгледи и терминология. Тя е автор на 3 монографии – една самостоятелна и две в съавторство, на глави в 5 ръководства и в претърпелия две издания единствен у нас учебник по детска психиатрия. Твърде
ценен е учебникът ѝ „Приложна психология в медицината и здравните грижи”, а учебникът по психиатрия за студенти по медицина от 1996 г. под нейна редакция беше над едно десетилетие и половина основното ръководство за преподаване на психиатрия у нас. Този учебник въведе за първи път на дидактично ниво в „официозната” университетска психиатрия у нас утвърдените международни психиатрични класификации и подхода, основан на доказателствата в медицината.
Изследователската дейност на проф. Ачкова е преди всичко в областта на детско-юношеската психиатрия. Тя за първи път у нас прави проучване върху ранната детска шизофрения. Приносите от това
дълбоко клинично наблюдение надхвърлят националните граници и представляват влог в световната
литература в тази област. В нейната обширна студия от 1984 г. в престижното френско списание “Psychiatrie de l’enfant”1, се описват с детайлност и яснота неустойчивата интенция, регресивното задаване на
въпроси без очакване на отговор и импулсивните бягства, както и кататонните белези и бледите аналози на позитивните психотични симптоми, присъщи на психозата у възрастните. М. Ачкова, съвместно с
Хр. Христозов, публикува първите наблюдения в страната на случаи с ранен детски аутизъм и обсъжда
връзката на състоянието с шизофрения и с някои органични състояния. Много по-късни големи международни проучвания със съвременните методи на невронауките доказват връзката на разстройствата от
аутистичния спектър с органични нарушения в развитието. М. Ачкова работи още върху емоционалните
и поведенческите разстройства в училищна възраст, върху състоянията от обсесивно-компулсивния
спектър с възрастовата им специфика, и върху хранителните разстройства, като съвместно с М. Бояджиева прави едни от първите описания за анорексия-булимия синдрома в литературата въобще.
Професор Ачкова беше ръководител на Катедрата по психиатрия при МУ – София (1992-1996 г.), главен републикански специалист по психиатрия (1990-1995 г.), член на Научната комисия по медицина
при ВАК (1992-1997 г.), член на Специализирания научен съвет по неврология и психиатрия при ВАК
(1997-2010 г.), член на научна група към СЗО по детска и юношеска психиатрия (1989-1996 г.), член на
редколегията на списание “Europеan Child and Adolescent Psychiatry” от основаването му до 2009 г. и е
чуждестранен почетен член на асоциацията на детско-юношеските психиатри в Германия (от 1997 г.).
Удостоена е с орден „Кирил и Методий” – първа степен (2014 г.).
Заслугите на проф. Ачкова не могат да се ограничат до официалната академична справка. Особеното
място, което тя заема в българската психиатрия, се дължи на присъщата ѝ широта на културата и мирогледа, освободеност от предразсъдъци и интелектуален финес. Нейното излъчване на сдържаност и аристократичност предизвиква респект и ѝ позволява да създаде дългогодишно сътрудничество с много психиатри от двете страни на „желязната завеса”. В началото на 90-те години като ръководител на Катедрата
проф. Ачкова изигра ключова роля на посредник между класическото наследство в психиатрията и новата
психиатрична таксономия, език и изследователски парадигми. Тя безотказно оказваше и продължава да
оказва помощ на по-млади колеги, които обичайно срещат у нея подкрепа и приятелско отношение.
Редколегията на „Българско списание за психиатрия” и колективът на Катедрата по психиатрия и
медицинска психология при МУ – София, имат удоволствието да поздравят най-сърдечно проф. Меглена
Ачкова с нейния юбилей и да ù пожелаят здраве и творческо дълголетие.
Бъдете здрава, професор Ачкова!
Проф. д‐р Георги Ончев
и Редколегията

1

Аtchkova M. La schizophrénie chez l’enfant. Psychiatrie de l’enfant. 1984; 27: 69-106.
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ПРОФЕСОР ГЕОРГИ ОНЧЕВ НА 60 ГОДИНИ
Професор Ончев има юбилей (р. 03.10.1960). Този юбилей е важна дата.
Защото е в средищна точка на житейската пътека. Достатъчно отдалечена от началото – за да знае откъде е тръгнал и да осмисли извървяния път. Достатъчно отдалечена е и спрямо времето, отредено за полезно житейско присъствие – за да го запълни с дела.
Дата, подходяща за равносметки. Както и за планове и нови начинания.
И разбира се, дата приятно подходяща за поздравления от сърце.
Поздравяваме професор Ончев за това, че ръководи дейността на най-знаковата катедра по психиатрия
в страната ни. Това е възможност за него да наложи теоретично обосновани стандарти за разумно и правилно поведение в нашата практическа дейност. Възможност е и за нас да получим стойностни познания и
съвети за справяне с нашите делнични, понякога сложни професионални проблеми.
Поздравяваме професор Ончев за това, че обучава нашите бъдещи колеги, както и новите наши колеги.
Това е възможност за него да им предаде своите добри нагласи, познания и умения, да им внуши обич към
нелеката професия и да е пример за тях в бъдещото им развитие. Възможност е и за тях да получат знания
и да имат еталони за подражание, за да са ефективни в дейността си.
Поздравяваме професор Ончев за това, че създава наука, стойностна не само в контекста на наличните
в страната ни достижения, но и спрямо високите изисквания на съвременната наука. Това е възможност да
изрази себе си в научното поприще – защото поривът към креативност е имплицитно заложена част от
човешката същност. Възможност е и за ония, които биха желали да последват пътя му.
Поздравяваме професор Ончев за това, че успешно и от сърце ръководи процеса по съставяне и издаване на нашето Българско списание за психиатрия. Това е възможност да доведе искриците колективен
научен опит и прозрения до читателите. Възможност е и за тях да имат достъп до информация, а и за лична
изява, защото нашият занаят е трудно мислим без контакти с истинска наука.
Поздравяваме професор Ончев за това, че сред нашата професионална общност е един от найуважаваните и добре приети водачи. Това е възможност за него да наложи своите представи за професионална и колегиална етика. Възможност е и за околните, гледайки него, да се вгледат в себе си, за да разберат мястото, в което са, и ролята, която са поели. За да са лечители, а не търговци на здраве.
Поздравяваме професор Ончев и затова, че в това неособено здравословно в нравствен план време, той
успя да запази своето добро име и кристална чистота. Това е възможност за него да заяви и защити човешката си същност – което за жалост не е присъщо всекиму. Възможност е и за околните да се поучат от него,
защото другото е път лош, коварен и в края на краищата – безсмислен.
Поздрави за професор Ончев от сърце! Да е жив, здрав и успешен!
Д‐р Тодор Толев, дм
и Редколегията

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

Word count in the main text

Word count in the abstract

Number of references

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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