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НАБЛЮДАТЕЛНО ПРОСПЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ
ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЛЕЧЕНИЕТО НА ШИЗОФРЕНИЯ
И АФЕКТИВНИ РАЗСТРОЙСТВА В РЕАЛНАТА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
Десислава Игнатова, Георги Ончев
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София
Резюме. Въведение: Липсват достатъчно български проучвания за ефективността на лечение на
психични заболявания с проспективно проследяване на пациенти и оценка на резултатите от ле‐
чението. Цел: Изследване на ефективността на психиатричното лечение в реална клинична прак‐
тика. Материал и методи: 117 пациенти с шизофрения и афективни разстройства и 117 техни
близки са изследвани по време на стационарно психиатрично лечение и са оценени 12 месеца по‐
късно в амбулаторни условия. Оценена е ефективността на лечението по отношение на промяна в
психопатология, функциониране, качество на живот и бреме на неформалните грижи. Резултати:
90% от включените пациенти с шизофрения и афективни разстройства са проследени 12 месеца
след проведено краткосрочно болнично лечение (престой респективно 25 и 23 леглодни). Трима
пациенти са починали в периода на проследяване. Лечението на останалите е ефективно и е свър‐
зано с клинично и статистически значимо намаляване психопатологията и бремето на неформал‐
ните грижи и подобрение във функционирането и качеството на живот. Ефективността варира
между 69% и 92% в зависимост от избрания измерител за оценка на резултата от лечението. Зак‐
лючение: Лечението на шизофрения и афективни разстройства е ефективно според широк спектър
от обективни и субективни измерители. Изборът на скала за оценка на подобрението и конкретни
прагови стойности за ефективност могат да повлияят значимо изводите от анализите.
Ключови думи: шизофрения, афективни разстройства, ефективност, стационарно лечение, проследяване

OBSERVATIONAL FOLLOW‐UP STUDY OF THE EFFECTIVENESS
OF TREATING SCHIZOPHRENIA AND AFFECTIVE DISORDERS
Desislava Ignatova, Georgi Onchev
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Sofia
Abstract. Introduction: Observational studies for the effectiveness of treating mental disorders are insuffi‐
cient in Bulgaria. Objective: To evaluate the effectiveness of treating schizophrenia and affective disorders.
Materials and Methods: 117 patients with schizophrenia and affective disorders and 117 of their relatives
are recruited upon hospital admission and followed‐up 12 months later. The effectiveness of treatment in
terms of psychopathology, functioning, quality of life and burden of care is evaluated. Results: 90% of the
included patients with schizophrenia and affective disorders are followed up 12 months after the initial
short‐term hospital admission (length of hospital stay was 25 and 23 days respectively). Three patients
have deceased during the follow up. Treatment for the rest is effective and results in improvement in psy‐
chopathology, functioning, quality of life and burden of care. The effectiveness ranges from 69% to 92%
depending on the chosen outcome measure. Conclusion: Treatment of schizophrenia and affective disor‐
ders in Bulgaria is effective based on a wide range of outcome measures. The outcome measure and the
threshold values selection may influence the analysis of effectiveness.
Key words: schizophrenia, affective disorders, effectiveness, hospitalization, follow‐up, observational study
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ВЪВЕДЕНИЕ
В ерата на „медицината, базирана на дока‐
зателства” все повече анализи посочват разми‐
наванията между резултатите от проучвания на
ефикасността на лекарствени продукти в ран‐
домизирани клинични изпитвания и ефектив‐
ността им в реалната клинична практика [1].
Метаанализи на данните от подобни проучва‐
ния в психиатрията дават различни и понякога
разнопосочни резултати, напр. за по‐висока
ефикасност и по‐добра поносимост на атипични
антипсихотици спрямо типични невролептици
[2] и съответно за липсата на доказателства за
по‐добра ефикасност и поносимост на атипич‐
ните спрямо типичните невролептици [3]. Други
метаанализи намират липса на разлика между
плацебо и антидепресанти при проучвания за
депресия [4]. Тези противоречиви данни често
служат за основа на медийни антипсихиатрични
тълкувания в подкрепа на негативните стигмати‐
зиращи нагласи на обществото (и лекарите) за
цялостна неефективност на психиатричното ле‐
чение и вероятно „оправдават” недостатъчното
финансиране на психичноздравните грижи [1, 5].
Докато клиничните проучвания изследват
резултатите от прилагането на лекарствени
продукти в строго регулирана среда (ефикас‐
ност), резултатите от лечението в ежедневната
клинична практика (ефективност) зависят от
много допълнителни фактори и са по‐близки до
клиничната реалност. Сред причините за неточ‐
ния превод от клинични изпитвания в реалната
клинична практика се посочват дизайнът на
проучванията, строго контролираната „стерил‐
на“ среда, начинът на подбор и мотивацията на
пациенти и изследователи за участие, наличие‐
то на строги включващи и изключващи крите‐
рии, които в крайна сметка водят до непредста‐
вителност на популацията пациенти [6]. Все по‐
вече се препоръчват изследвания на резултати‐
те от лечение в реалната клинична практика
(ефективност), с минимален брой изключващи
критерии и с оценка не само на клинични, но и
субективни качествени измерители на резулта‐
тите за пациентите и техните близки [7].
За оценка на изхода от боледуването от пси‐
хична болест могат да бъдат използвани раз‐
лични измерители, като най‐често това са стан‐
дартизирани клинични скали за оценка на пси‐
хопатология, тежест на боледуването и функци‐
ониране. Ефективността се дефинира като дял
подобрени по определена скала по предвари‐
телно определен праг, обичайно избран от
сходни клинични проучвания. Като допълни‐

телни вторични измерители се използват стан‐
дартизирани скали за оценка на странични
ефекти, придържане към лечение, удовлетво‐
реност от лечение, качество на живот, качество
на грижите, бреме на боледуването. Броят на
използвани здравни ресурси също се използва
като измерител, но той може да е значително
повлиян от структурата на здравната система,
социални фактори и културата на търсене и
предлагане на психиатрична помощ, обикнове‐
но се използва като допълнение и за самостоя‐
телни здравноикономически анализи [8].
Изводите за ефективността на лечението
могат да бъдат значително повлияни от избора
на измерител на резултатите, тъй като те могат
да са разнопосочни и често се оценяват по раз‐
личен начин от психиатрите, пациентите, техни‐
те близки и обществото [9]. Има данни, че при
лечението психиатрите приоритизират намаля‐
ването на психопатологията, оценена по PANSS,
и имат склонност да неглижират появата на екс‐
трапирамидни симптоми като по‐маловажно,
докато за пациентите е точно обратното и това е
чест повод за несъдействие към лечение [7, 10].
От своя страна близките, в сравнение с общест‐
вото, придават по‐голяма важност на професи‐
оналната реализация на пациентите като очак‐
ван резултат от лечението, докато обществени‐
те нагласи приоритизират намаляването на пси‐
хопатологията и разрушителните прояви на пси‐
хично болните [9]. Използването на единичен
измерител на резултата от лечението може да
доведе и до пропуски и неточности в изводите –
напр. да не отчете значимо подобрение (ефек‐
тивност) в субективни показатели като качество
на живот, бреме на боледуването и бреме на
грижите дори при липсата на значимо подобре‐
ние в психопатологията и функционирането,
както показва анализът разход/ефективност на
интервенции при пациенти с хронична шизоф‐
рения с персистиращи халюцинации [7].
Анализите за резултати от лечението могат
да бъдат значително повлиявани и от избора на
конкретна прагова стойност на използваната за
оценка на ефективността на лечението клинич‐
на скала. Рандомизираните клинични изпитва‐
ния най‐често приемат за клинично значим ре‐
зултат за ефикасност намаляването по PANSS с
поне 50% спрямо изходното при остро психо‐
тични пациенти, но за хронични пациенти се
търси по‐малко намаление (25%), за да се отче‐
те ефикасност. Изборът на единен праг може да
не отчете хетерогенността на субпопулациите
пациенти и да доведе до неточни изводи за
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липса на ефективност при определени групи
пациенти, при които прагът за оценка следва да
е различен [11]. Затова се препоръчва използ‐
ване на комбинация от различни клинични из‐
мерители и съобразяване с разнородността на
изследваната популация пациенти за получава‐
не на по‐цялостна и смислена картина за резул‐
татите от лечението.
Оценката на ефективността на психиатрич‐
ното лечение и проследяването на пациенти
след болнично лечение са важни особено при
пациенти с тежки психични разстройства с цел
осигуряване на по‐добро качество на грижите,
установяване на рисковите фактори за по‐
неблагоприятно протичане и превенция на рис‐
кови прояви. Проучвания, проследяващи паци‐
енти с тежки психични разстройства след психи‐
атрична хоспитализация, показват, че първите
три месеца след изписването са свързани със
значимо повишен риск от суицид, особено при
пациенти с изразени депресивни симптоми [12].
Въпреки наличието на анализи на таблични
данни за използваемостта на здравните ресурси
[13], научните данни за ефективността на психи‐
атричното лечение в реалната клинична прак‐
тика и проследяване на краткосрочния и сред‐
носрочен изход от психиатричното лечение в
страната са малко и недостатъчни [14].
В същото време катамнезно 16‐годишно
проследяване на пациенти с шизофрения в Бъл‐
гария показва недобър изход от боледуването
при голяма част от случаите (45% с персистиращи
психотични симптоми в последните две години),
по‐лош изход от боледуването в сравнение с
извадките от други центрове в международното
проучване, по‐висока степен на инвалидизация и
по‐висока степен на въвличане на семейството,
което служи като заместител на институциите и
рехабилитационното обслужване [15, 16]. Въп‐
реки данните, че психичните болести са „семеен
проблем“ и че характерът и интензитетът на от‐
ношенията пациент‐обгрижващ могат да бъдат
предиктивни за състоянието на пациента [17, 18],
бремето на боледуване върху близките и включ‐
ването им при анализи на ефективността на
лечението на психични заболявания в България
са рядкост [16, 19‐21].
Целта на статията е да представи резултати‐
те от проучване за средносрочния изход при
проследяването на пациенти с шизофрения и
афективни разстройства и техни близки в реал‐
ната клинична практика една година след про‐
веждане на болнично лечение, като използва

комбинация от обективни и субективни измери‐
тели на резултатите от лечението с оглед по‐
цялостна картина на последиците от боледува‐
нето и лечението.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Проучването е част от дисертационен труд и
представлява наблюдателно, срезово и прос‐
пективно проследяване на пациенти в реалната
клинична практика. Методиката е подробно
представена в друга статия [22]. Обект на из‐
следване са пациенти с диагноза шизофрения и
афективни разстройства и техни ключови близ‐
ки, отговарящи на следните критерии: диагноза
на пациента от групата F2 или F3 по МКБ‐10, те‐
жест на боледуването, оценена по CGI‐S ≥ 4
(умерена тежест); липса на съпътстващо тежко
соматично заболяване или тежко когнитивно
нарушение, което да възпрепятства адекватното
участие в проучването, липса на зависимост от
психоактивни вещества; информирано съгласие
за участие. Извадката е изследвана двукратно –
по време на психиатрична хоспитализация в
Клиниката по психиатрия на УМБАЛ „Александ‐
ровска”, София (Т1) и една година по‐късно в
амбулаторни условия (Т2). Изследването е про‐
ведено в периода януари 2015‐януари 2016 г. за
включване в изследването (Т1) и в периода
2016‐2017 за проследяването (Т2).
Средносрочният изход от лечението e оценен
като промяната, която настъпва от началото на из‐
следването (Т1) до проследяването (Т2), в различ‐
ни конструкти: психопатология, функциониране,
качество на живот и бреме на неформалните гри‐
жи. Използвани са специализирани въпросници –
PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) за
оценка на психопатологията, PSP (Personal and
Social Performansce scale) за оценка на функцио‐
нирането, MANSA (Manchеster Short Assessment of
Quality of Life) за оценка на качеството на живот на
пациентите и BAS (Burden Assessment Scale) за
оценка на бремето на неформалните грижи. За
обобщени измерители на общото клинично впе‐
чатление за тежестта на заболяването и подобре‐
нието са използвани скалата за оценка за тежест‐
та на заболяването (CGI‐S) и общото клинично
впечатление за настъпилото подобрение (CGI‐I).
Изследвана е разликата в проучваните клинични
измерители между Т1 и Т2, напр. ΔPANSS = PANSS
(T1) – PANSS (T2). Ефективността на лечението е
оценена и като дял (%) подобрени по всяка от
клиничните скали, като са използвани стойности‐
те, представени в табл. 1.

6

Д. Игнатова, Г. Ончев. Наблюдателно проспективно проучване …

Таблица 1. Избор на измерители за ефективността на лечението като дял (%) подобрение
Използвана скала

Отчитане на ефективността
по дял (%) пациенти с:

Тълкуване:

Общо клинично впечатление – подобрение

CGI-I = 1÷3

Значително подобрен, много подобрен или леко подобрен по CGI-I

Общо клинично впечатление – тежест

Δ CGI-S ≥ 1

Намаляване на тежестта с поне 1 единица по CGI-S

Общо клинично впечатление – тежест, Т2

CGI-S T2 ≤ 4

Умерена тежест или по-малка от умерена тежест в Т2

Функциониране

Δ PSP ≤ -10
PSP_T2 ≥ 60

Повишаване на PSP с поне 10 точки или PSP над 60 точки в Т2

Психопатология

Δ PANSS (%) ≥ 25%

Намаляване на психопатологията в Т2 с поне 25%
спрямо изходната в Т1

Качество на живот

Δ MANSA < 0

Повишаване на качеството на живот в Т2 спрямо Т1

Бреме на грижите

Δ BAS > 0

Намаляване на бремето на неформалните грижи в Т2 спрямо Т1

Статистически анализ е проведен с помощта
на SPSS и включва стандартни методи от деск‐
риптивната статистика (вариационен и честотен
анализ, графични изображения), параметрични
и непараметрични методи за проверка на хипо‐
тези и изследване на зависимости: t‐тест при
две независими извадки и t‐test при свързани
извадки; Wilcoxon test, Chi‐square test, McNemar
test, тест на Колмогоров‐Смирнов (Кolmogorov‐
Smirnov), тест на Ман‐Уитни (Mann‐Witney), ко‐
релационен анализ (Pearson и Spearman), дис‐
персионен анализ (ANOVA), тест на Крускал‐
Уолис (Kruskal‐Wallis); линейна регресия, бинар‐
на логистична регресия. Използван е ROC ана‐
лиз за изследване на дискриминативната спо‐
собност на скали.
Етика на научното изследване: Изследване‐
то е проведено в съгласие с Декларацията от
Хелзинки и е одобрено от Комисията по етика
на научните изследвания към Медицински уни‐
верситет – София. Всички участници са дали ин‐
формирано съгласие за участие преди включва‐
нето си в проучването. Анонимността на участ‐
ниците е запазена.

РЕЗУЛТАТИ
ОПИСАНИЕ НА ИЗВАДКАТА ПРИ БОЛНИЧНИЯ
ПРЕСТОЙ

В проучването са включени общо 117 паци‐
енти и 117 близки: 57 пациенти с шизофрения
(средна възраст 38 години (SD=15), 44% жени)
заедно с 57 техни близки (средна възраст 55
години (SD=15), 60% жени) и 60 пациенти с
афективни разстройства (средна възраст 43 г.
(SD=15), 58% жени) заедно с 60 техни близки
(средна възраст 49 г. (SD=16), 60% жени). Срав‐
нение на социо‐демографските характеристики
на пациентите и техните ключови близки е
представено на табл. 2.

Значими разлики между пациентите, с по‐
неблагоприятни характеристики за пациентите с
шизофрения, има за: семейно положение
(p<.001), деца (p=.001), образование (p=.038),
хора, с които живее (p<.001), трудова заетост
(p<.001), получаване на пенсия за инвалидност
(p=.049), основен източник на доходи (p<.001),
нетни доходи на месец (p<.001). От характерис‐
тиките на близките значими разлики има за
възраст (близките на шизофренно болни са по‐
възрастни) и връзката с пациента – 65% от гри‐
жещите се за шизофренно болни в проучването
са родители на пациентите, докато съотноше‐
нието при афективни разстройства е относител‐
но равномерно между родители (33%), съпру‐
зи/партньори (32%) и деца (25%). Времето на
неформалните грижи преди хоспитализацията е
било средно 6 часа на ден при шизофрения и 4
часа на ден при афективни разстройства
(U=1092, p=.003).
Пациентите от двете групи имат относител‐
но сходни характеристики по дял използвани
ресурси – 39 (68%) от пациентите с шизофрения
и 36 (61%) от пациентите с афективни разст‐
ройства се намират в остро отделение, а съот‐
ветно 18 (32%) и 23 (39%) са изследвани в реха‐
билитационно отделение, без разлика между
групите (χ2(1)=609, p=.404). Двадесет и три
(40%) от пациентите с шизофрения и 26 (43%) от
пациентите с афективни разстройства са били
хоспитализирани през предходната една година
(p>.05). Контакти с полиция през предходните 6
месеца са били налице при 23 (23%) от шизоф‐
ренно болните и 16 (27%) от афективно болните
(p>.05). Близо една трета от пациентите от двете
групи имат налични коморбидни соматични за‐
болявания, като ендокринните заболявания са
значимо повече в групата афективни разстройс‐
тва: 18% спрямо 4% при шизофренни (p=.011).
Допълнителни данни за описание на извадката
са представени на табл. 3.
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Таблица 2. Сравнение на социо‐демографските характеристики на пациентите и техните ключови близки
Променливи
% или средно ±SD
Възраст (години)
Пол (дял жени) (%)
Местоживеене (% София или София обл.)
Връзка с пациента (%)
Родител на пациента
Дете на пациента
Брат/сестра
Съпруг/партньор
Друго
Семеен статус (%)
Несемеен
Семеен /с партньор
Разведен
Вдовец
Деца (% да)
Образование (% висше)
Обичайна житейска ситуация (%)
Живее сам
Живее със съпруг /партньор
Живее с родители
Живее с други хора
Трудова заетост (%)
Наето или самонаето лице
Доброволен труд
Защитено работно място
Безработен
Студент
Домакин(я)
Пенсионер
Основен източник на доходи (%)
Заплата
Пенсия за инвалидност
Пенсия
Семейство
Друго
ТЕЛК (% да)
Нетен доход от всички източници (лв./месец)

F2
(n=57)
38±15
44
84

Пациенти
F3
(n=60)
43±15
58
73

p

F2
(n=57)
55 ± 15
60

p=.093a
p=.117b
p=.416

Близки на пациентите
F3
p
(n=60)
49±16
p=.046a
60
p=.969b
p=.001c

65
7
12
9
7

33
25
8
32
3

12
60
11
18
84
58

12
58
5
10
73
57

65
0
0
12
5
2
26

73
0
0
7
0
2
22

5
801±600

0
954±711

p<.001c
75
12
12
0
25
28

35
47
17
1
53
47

19
12
60
9

17
57
23
3

18
0
2
68
12
0
0

47
2
2
28
5
3
13

p=.215c

p=.001b
p=.038
p<.001c

p=.180b
p=.112b

p<.001c

p=.735c

p<.001c
15
16
4
66
0
42
498±349

45
7
13
32
3
25
720±381

p=.049 c
p<.001 d

p=.114c
p=.191d

a. t-test за независими извадки; b. χ2; c. Fisher’s Exact test, d: Mann-Whitney U test

Таблица 3. Допълнително описание на извадката

Отделение при изследването в Т1 (%)
Остро
Рехабилитационно
Проследяване през последната година (% да)
Години от първи контакт с психиатричните служби
Коморбидност (%)
Сърдечно-съдови (%)
Ендокринни (%)
Брой психиатрични хоспитализации до момента (%)
Липсват предходни (сегашната е първа)
≤5
6-10
≥10
Някога задължително лечение (%)
Някога обвинявани в престъпление (%)
Някога жертва на насилие (%)

F2 Шизофрения
(n=57)

F3 Афективни разстройства
(n=60)

68.4
31.6
49.1
12.6 (11.7)
35.1
14.0
3.5

61.0
39.0
55.0
11.7 (13.2)
30.0
15.0
18.3

19.3
54.4
15.8
10.5
24.5
3.8
14.0

23.3
51.7
15.0
10.0
18.3
6.9
23.2

Разлики
χ2(1)=609. p=.404

χ2(1)=0.41. p=.525
U=1620.5. p=.625
χ2(1)=0.35. p=.557
χ2(1)=0.22. p=.882
*χ2(1)=6.50. p=.011
χ2(1)=0.28. p=.963

χ2(1)=0.675. p=.411
p=0.681 (Fisher Exact test)
χ2(1)=1.655. p=0.198
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Тридесет и седем (65% от извадката шизоф‐
ренно болни) са с диагноза параноидна шизоф‐
рения (F20.0), а останалите 20 (35% от групата) с
друга диагноза от шизофренния спектър (F20.1,
F20.2, F20.5, F20.1, F20.2, F20.5, F21, F23). Тридесет
и двама пациенти (53% от афективно болните) са с
маниен или смесен синдром (F30, F31.1, F31.2,
F31.6), а 28 (47% от афективно болните) – с депре‐
сивен синдром (F32, F33, F31.3, F31.5).
Разпределението на пациентите по место‐
живеене (по области в страната) е представено
графично на фиг. 1.
Пациентите от двете диагностични групи имат
еднаква тежест на заболяването, като оценката по
CGI‐S e средно 5±1 (значително болен). Всички
пациенти в Т1 имат оценка CGI‐S над 4 (умерено
болен) съгласно включващите критерии, като раз‐
пределението е показано на фиг. 2.
Тежестта на заболяването по CGI‐S има
връзка с отделението, в което е постъпил паци‐

ентът (χ2(3)=17.271, p<.001), като с нарастване
на тежестта се увеличава делът на пациентите,
постъпили в остро отделение (фиг. 3).
Тежестта по CGI‐S има връзка и с контакта с
полиция през последните 6 месеца (χ2(3)=9.792,
p=.020). Средната стойност на CGI‐S e 6±1 (тежко
болен) при пациентите, имали контакт с поли‐
ция, и 5±1 (значително болен) при пациентите,
нямали контакт с полиция (U=832, p=.003). В
групата F2 Шизофрения има зависимост и меж‐
ду тежестта по CGI‐S и възрастта на пациента
(F(3,53)=3.193, p=.031), като по‐висока тежест
има при по‐млада възраст, със значима разлика
във възрастта между умерена и крайно тежка
степен на тежест (фиг. 4).
Обобщение на основните клинични показа‐
тели в Т1 са представени в табл. 4. По‐подробен
анализ на разликите между пациенти с шизоф‐
рения и афективни разстройства ще бъде обект
на друга статия.

Фиг. 1. Разпределение на пациентите, включени в проучването (N=117), по местоживеене по области

Фиг. 2. Разпределение на пациентите, включени в проучването, по тежест на заболяването (CGI‐S)
по време на психиатрична хоспитализация
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Фиг. 3. Разпределение на пациентите с различна тежест по CGI‐S по отделение при изследването в Т1

Фиг. 4. Дял на пациентите, имали контакт с полиция последните 6 месеца, за всяка тежест по CGI‐S

Таблица 4. Клинични характеристики на пациентите в Т1
Средно (SD) или дял oт групата (%)

F2 Шизофрения
n=57)

F3 Афективни разстройства
(n=60)

Разлики

5.2 (0.9)

5.1 (1.0)

U=1566.5. p=.411

22.8

35.0

χ2 (3)=3.868. p=.276

Тежест на заболяването в Т1
CGI-S
4 (умерено болен) %
5 (значително болен) %

45.6

31.7

6 (тежко болен) %

21.1

26.6

7 (крайно тежко болен) %

10.5

6.7

87.6 (15.4)

65.4 (12.6)

t(115)=-8.5. p<.001
t(115)=3.3. p<.001

Психопатология
PANSS
Функциониране
PSP

34 (17)

46 (19)

A. Социално полезни дейности

3.5 (0.7)

2.9 (0.9)

p=.003

B. Лични и социални взаимоотношения

3.2 (0.9)

2.7 (0.9)

p=.004

C. Самообгрижване

2.7 (1.2)

1.8 (1.3)

p<.005

D. Обезпокоително и агресивно поведение

1.6 (1.6)

1.5 (1.5)

p=.407

51 (12)

54 (12)

t(113)=1.36. p=.177

44.7 (11.0)

42.0 (12.8)

t(115)=-1.23. p=.221

Качество на живот
MANSA
Бреме на неформалните грижи
BAS

10

Д. Игнатова, Г. Ончев. Наблюдателно проспективно проучване …

ПРОСЛЕДЯВАНЕ СЛЕД 1 ГОДИНА

телите си (56%), получават пенсия за инвалид‐
ност (54%), безработни са (54%), основният из‐
точник на доходи е семейството (49%), 31% ня‐
мат други социални контакти извън контактите,
свързани с лечението (p<0.05), докато от паци‐
ентите с афективни разстройства по‐голям дял
живеят със съпруг или партньор (50%), работят
(59%), заплатата е основният източник на дохо‐
ди (55%), по‐малък дял получават пенсия за ин‐
валидност (27%) и по‐голям дял имат социални
контакти (89%).
Промяна в трудова заетост при проследява‐
нето има при шизофренно болните (p=.028) са‐
мо при групиране на пациентите спрямо работ‐
ния им статут в три подгрупи: работещи (включ‐
ва наето/самонаето лице; нает на защитено ра‐
ботно място; неплатени семейни работници),
безработни и лица извън работната сила
(включва студент, пенсионер по възраст) и раз‐
ликата е за сметка на увеличаване на броя на
несемейните платени работници при проследя‐
ването. 6% от шизофренно болните и 4% от
афективно болните са загубили работното си
място поради боледуването и лечението, а 28%
от шизофренно болните и 16% от афективно
болните са започнали работа след лечението
(p=.223) (табл. 5).
Времето за неформални грижи при просле‐
дяването е статистически значимо по‐високо за
близките на пациентите с шизофрения – 4.4 ч
дн. (SD=3.5), отколкото на близки на афективно
болни (2.5 ч дн. (SD=3.0, p<.05). Въпреки това
времето, което близките прекарват в нефор‐
мални грижи, се променя статистически значи‐
мо при проследяването, като намалява от сред‐
но 6 ч дн. (SD=3) до 4 ч дн. (SD=4) при шизофре‐
ния (p=.007) и от 4 ч дн. (SD=3) до 3 ч дн. (SD=3)
при афективни разстройства (p=.005).

Изследването за проследяване (Т2) е прове‐
дено 12 (SD=2) месеца след първоначалното
изследване отново без разлика между двете
групи (p=.748). Болничният престой по време на
хоспитализацията в Т1 е бил средно 25 леглод‐
ни (SD=13) за пациентите с шизофрения и 23
леглодни (SD=11) за пациентите с афективни
разстройства (p=.803). Отпаднали поради отказ
от съдействие или липса на контакт са между 5
и 11% от пациентите и близките във всяка група,
в рамките на прогнозирания процент. Напълно
изследвани в Т2 са 50 пациенти с шизофрения
(88% от включените в Т1) и 55 пациенти с афек‐
тивни разстройства (92% от включените в Т1).
Напълно изследваните близки са 51 близки на
шизофренно болни (89% от включените) и 55
близки на афективно болни (92% от включените).
При проследяването, по данни на близките,
двама пациенти с шизофрения са реализирали
суицид (и в двата случая в периода до 6 месеца
след изписването), а един пациент с афективно
разстройство е починал поради декомпенсация
на съпътстващо телесно заболяване, като веро‐
ятно декомпенсацията се дължи на несъдейст‐
вието за лечение на телесното заболяване по
време на протрахиран маниен епизод. Тези па‐
циенти са изключени от анализите за ефектив‐
ността поради невъзможността да се използва
скала за оценката в Т2. От всички пациенти в Т2
само 15 (14%) са били хоспитализирани в пси‐
хиатрична клиника/болница в периода след из‐
писването до проследяването, само 3 (3%) са
имали контакт с полиция и съдебна система и
само 2 (2%) са посещавали психиатър по спеш‐
ност.
В Т2 отново статистически значимо по‐голям
дял от пациентите с шизофрения живеят с роди‐

Таблица 5. Промяна в трудовата заетост на пациентите с шизофрения и афективни разстройства преди (Т1) и след про‐
веждане на лечение (Т2)
Шизофрения (F2)
Промяна в работния статус

Афективни разстройства (F3)

T1

T2

T1

T2

(n=57)

(n=50)

(n=60)

(n=55)

N

%

N

%

N

%

N

%

Работи

11

19%

22

44%

30

50%

33

60%

Безработен

39

68%

27

54%

17

28%

13

24%

Извън работната сила

7

12%

1

2%

13

22%

9

16%

McNemar-Bowker test

p=.028

p=.112
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Психопатологията на пациентите в Т2, оце‐
нена като общ сбор по PANSS, е значимо по‐
висока за пациенти с шизофрения (M=57, SD=16)
спрямо пациенти с афективни разстройства
(М=42, SD=11, p<.001). Функционирането при
проследяването, оценено с PSP, е значимо по‐
високо за пациенти с афективни разстройства
(78±18) и по‐ниско за пациенти с шизофрения
(M=65, SD=17, p<.001). Качеството на живот
(общ сбор по MANSA) е средно 60 (SD=10) за
шизофрения и 60 (SD=8) за афективни разст‐
ройства (p=.826). Бремето на грижите, измерено
чрез скалата BAS, при проследяването е иден‐
тично за шизофрения (М=35. 5, SD=11.8) и афек‐
тивни разстройства (M=33.1, SD=11.7), като лип‐

сва разлика не само в общия сбор (t(101)=1.027,
p=.307), но и в тежестта по отделните айтъми на
BAS.
Тежестта на заболяването, оценена по CGI‐S
при проследяването, е средно 3.5 (1.5) за ши‐
зофрения и 2.3 (1.4) за афективно болни
(p<.001), като оценка 4 = „умерено болен“, а
оценка е 2 = „на границата с психично заболя‐
ване”. Разпределението на пациентите по те‐
жест се различава значимо (p<.001), като най‐
голям дял от пациентите с шизофрения са уме‐
рено болни (30%) или леко болни (22%), а най‐
голям дял от пациентите с афективни разст‐
ройства са в норма (40%) и на границата с пси‐
хично заболяване (22%).

Фиг. 5. Разпределение на пациентите от всяка група по тежест (CGI‐S) в Т2

12

Д. Игнатова, Г. Ончев. Наблюдателно проспективно проучване …

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО
Преобладаващата част от пациентите имат
клинично значимо подобрение една година
след болнично лечение, като оценки по скала‐
та CGI‐I= 1 (много се е подобрил), 2 (доста се е
подобрил) или 3 (леко се е подобрил) е нали‐
це при 92% шизофренно болните и 89% от
афективно болните (p>.05). Малка тежест на
заболяването с оценка по CGI‐S = 1 (норма), 2
(на границата с психично заболяване) или 3
(леко болен) е налице при 48% от шизофренно

болните и при 82% от афективно болните.
Значително подобрение (оценка 1 и 2 по CGI‐I)
се установява при 64% от шизофренните и при
82% от афективно болните; леко подобрение
или липса на значима промяна (оценка 3 и 4
по CGI‐I) има при 34% от шизофренните и при
16% от афективно болните и влошаване в със‐
тоянието (оценка 5, 6 и 7 по CGI‐I) има при 2%
от всяка група. Обобщение на данните в таб‐
личен и графичен вид е представено на табл.
6 и фиг. 6.

Таблица 6. Клинични характеристики на пациентите при проследяването
Средно (SD) или дял oт групата (%)

F2 Шизофрения
(n=50)

F3 Афективни разстройства
(n=55)

Разлика в Т2

Подобрение
CGI-I

p=.039

1 (Много се е подобрило) %

42.0

58.2

2 (Доста се е подобрило) %

22.0

23.6

3 (Леко се е подобрило) %

28.0

7.3

4 (Без съществена промяна) %

6.0

9.1

5 (Малко се е влошило) %

0

1.8

6 (Доста се е влошило) %

2.0

0

7 (Много се е влошило) %

0

0

Фиг. 6. Дял (%) пациенти за всяка степен подобрение по CGI‐I

Подобрението, оценено със CGI‐I, има връз‐
ка със:
 отделението, в което е постъпил пациен‐
тът (p=.021, Fisher Exact test): по‐голям процент
„много подобрени” има при пациентите, постъ‐
пили в остро отделение, а по‐голям дял „без
промяна” – при пациентите в рехабилитацион‐
но отделение;

 броя на психиатричните хоспитализации
до момента: с повишаване на броя на хоспита‐
лизациите намалява делът на подобрените па‐
циенти (p=.016, Fisher exact test);
 контакти с полицията (p=.018, Fisher exact
test): пациентите, които са имали контакт с по‐
лиция, имат по‐малък дял подобрение.
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При проследяването има подобрение в кли‐
ничните и субективните измерители на резулта‐
тите както за пациентите с шизофрения, така и
за афективни разстройства. Промяната от Т1 до
Т2 е представена на табл. 7. Значимо подобре‐
ние (с p≤.001) настъпва във всяка от изследва‐
ните скали и промяната от Т1 до Т2 е идентична
за шизофрения и афективни разстройства по
всички скали, с изключение на промяна в CGI‐S:
по‐голяма разлика между Т1 и Т2 при афектив‐
ни разстройства (3±2) спрямо шизофрения (2±2,

U=883.0, p=.007); и промяна в PANSS: по‐голяма
редукция на общия сбор при шизофренни
(31±20) спрямо афективни (23±13, t (82)=2.416,
p=.018).
В табл. 8 са представени разликите в промя‐
ната в клиничните резултати в зависимост от
отделението на постъпването, с респективно по‐
голямо подобрение в психопатологията (PANSS)
и функционирането (PSP) за пациентите в остро
отделение в сравнение с рехабилиационно от‐
деление и за двете диагностични групи.

Таблица 7. Промяна в клиничните скали от Т1 до Т2 за шизофрения и афективни разстройства
F2. Шизофрения
Средно (SD) или %

T1

T2

(n=57)
CGI-S – Средно

F3. Афективни разстройства
p

(n=50)

Промяна
(n=50)

T1

T2
(n=55)

Промяна
(n=55)

p

(n=60)

5 (1)

4 (2)

2 (2)

.000*

5 (1)

2 (1)

3 (2)

.000*

< 4 (умерено болен)

0%

48%

.000

0

82%

≥ 4 (умерено болен)

100%

52%

100%

18%

88 (15)

57 (16)

31 (20)

.000

65(13)

42 (11)

23 (13)

Тежест
*

.000*

Психопатология
PANSS

.000*

Функциониране
PSP

34 (17)

65 (17)

-31 (23)

.000

46 (19)

78 (18)

-32 (23)

.000

A.

4 (1)

2 (1)

2 (1)

.000*

3 (1)

1 (1)

2 (1)

.000*

B.

3 (1)

2 (1)

2 (1)

.000*

3 (1)

1 (1)

2 (1)

.000*

C.

2 (1)

1(1)

2 (1)

.000

*

2 (1)

0 (1)

1 (1)

.000*

D.

2 (2)

0 (1)

1 (2)

.000

*

2 (2)

0 (1)

1 (2)

.000*

51 (12)

60 (10)

-8 (13)

.001

54 (12)

60 (8)

-6 (12)

.001

45 (11)

35 (12)

8 (10)

.000

42 (13)

33 (12)

9 (12)

.000

7 (3)

5 (3)

1 (4)

.000*

5 (3)

4 (3)

2 (4)

.001

Качество на живот
MANSA
Бреме на грижите
BAS
VAS (0-10)

* Wilcoxon Signed Ranks Test. Всички останали – Paired samples t-test

Фиг. 7. Графично представяне на промяната в психопатологията (PANSS), функционирането (PSP), качеството на живот
(MANSA) и бремето на неформалните грижи (BAS) по време на хоспитализация (Т1) и една година по‐късно (Т2). Всички
промени между Т1 и Т2 в двете диагностични групи са в посока подобрение и са статистически значими (p<.05)
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Таблица 8. Промяна в психопатологията, функционирането, качеството на живот и бремето на неформалните грижи в
зависимост от отделението на постъпване
Отделение

N

M (SD)

Статистика

Шизофрения (F2)
Промяна в PANSS
Промяна в PSP
Промяна в MANSA
Промяна в BAS

Остро

34

38 (19)

Рехабилитационно

16

16 (13)

Остро

34

-38 (19)

Рехабилитационно

16

-17 (25)

Остро

28

-6 (14)

Рехабилитационно

10

-11 (9)

Остро

33

9 (9)

Рехабилитационно

16

7 (11)

Остро

33

26 (14)

Рехабилитационно

21

18 (11)

Остро

33

-40 (24)

Рехабилитационно

21

-20 (16)

Остро

25

-4 (13)

Рехабилитационно

19

-9 (10)

t(41)=4.115, p<.001
t(48)=-3.292, p=.002
t(36)=1.073, p=.291
t(47)=.411. p=.683

Афективни разстройства (F3)
Промяна в PANSS
Промяна в PSP
Промяна в MANSA
Промяна в BAS

Остро

32

8 (10)

Рехабилитационно

21

10 (13)

ЕФЕКТИВНОСТ
Ефективността, изразена в %, зависи от
предварително избрания измерител на здрав‐
ните резултати и границата, която сме избрали
за ефективно лечение (в табл. 9). При поставе‐
ните гранични стойности, ефективността варира
между 82 и 91% при избор на обективни кли‐
нични измерители като психопатология и функ‐
циониране, докато при субективни измерители

t(52)=2.399, p=.020
t(52)=-3.279, p=.002
t(42)=-1.547, p=.129
t(51)=-.6419, p=.524

като качество на живот на пациентите и бреме
на неформалните грижи за близките, оценката
за ефективността е по‐ниска (между 69% и 74%).
При използване на корелационен анализ
подобрението по CGI‐S корелира статистически
значимо с промяната по всички скали с изклю‐
чение на промяната в оценката за качеството на
живот (и за шизофренни, и за афективни (табл.
10).

Таблица 9. Ефективност на болничното лечение, изразена като процент подобрение, измерена с различни скали
ЕФЕКТИВНОСТ
F2. Шизофрения
Измерители на подобрението

Valid N

F3. Афективни разстройства

Разлика

N

%

Valid N

N

%

p

Общо клинично впечатление
CGI_I = 1,2,3

50

46

92

55

49

89

.745

Δ CGI-S ≥ 1

50

40

80

55

50

91

.111

Функциониране
Δ PSP ≤ -10

50

43

86

55

45

82

.561

PSP_T2 ≥ 60

50

38

76

55

49

89

.075

50

41

82

55

47

85

.631

38

27

71

45

31

69

.830

49

34

69

54

40

74

.597

Психопатология
Δ PANSS (%) ≥ 25%
Качество на живот
Δ MANSA < 0
Бреме на грижите
Δ BAS > 0
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Таблица 10. Корелации на GGI‐I с промяната в останалите скали (разликите в стойностите между Т1 и Т2)
F2. Шизофрения
CGI-I

ΔCGI-S

ΔPANSS

ΔPSP

ΔMANSA

ΔBAS

ΔVAS (0-10)

R

-0.804

-0.781

-0.784

0.200

-0.446

-0.363

p

<0.001

<0.001

<0.001

0.222

0.001

0.013

N

49

50

50

39

49

46

F3. Афективни разстройства
CGI-I

ΔCGI-S

ΔPANSS

ΔPSP

ΔMANSA

ΔBAS

ΔVAS (0-10)

R

-0.857

-0.753

-0.791

0.220

-0.613

-0.465

p

<0.001

<0.001

<0.001

0.146

<0.001

0.001

N

52

55

55

45

54

49

ОБСЪЖДАНЕ
Статията представя резултатите от наблюда‐
телно, проспективно, срезово проучване за
ефективността на лечението на пациенти с ши‐
зофрения и афективни разстройства в реалната
клинична практика, като изследва пациенти,
постъпващи за болнично лечение, и техните
близки и ги проследява една година по‐късно в
амбулаторни условия. Целта е комплексен ана‐
лиз на средносрочния изход от цялостното пси‐
хиатричното лечение след психиатрично вло‐
шаване, довело до стационарно лечение. Про‐
учването е наблюдателно и проведеното лече‐
ние е независимо от анализите. Средната про‐
дължителност на хоспитализацията е 25 дни за
шизофренно болните и 23 дни за афективно
болните в проучването, а проследяването е из‐
вършено средно 12 месеца след болничното
лечение. Планирането за времето на проследя‐
ването е извършено на базата на данни от по‐
добни проучвания за използването на психич‐
ноздравни услуги след остро болнично лечение
[23, 24].
Проучването е проведено съгласно стриктен
дизайн с ясно дефинирани цели и широки кри‐
терии за включване. Включена е хетерогенна
популация от реални пациенти с шизофрения и
афективни разстройства със средна възраст
респективно 38 и 43 години, със съпътстваща
телесна коморбидност в 30% от случаите, вклю‐
чени са умерено тежко и тежко боледуващи па‐
циенти, като средно 2/3 са хоспитализирани в
остро психиатрично отделение, с оценка за те‐
жестта на боледуване средно CGI‐S=5 при хос‐
питализацията, като при ¼ от боледуващите е
имало необходимост от съдействие на полиция
при получаването на психиатрична помощ пре‐
ди хоспитализацията. Оценени са богат набор
от обективни и субективни измерители на ре‐
зултатите от боледуването и лечението като

психопатология и функциониране за пациенти‐
те, качество на живот и бреме на грижите. Изб‐
рани са прагови стойности за оценка на ефек‐
тивността от лечението и са сравнени резулта‐
тите.
Изборът на шизофрения и афективни разст‐
ройства е обусловен от факта, че това са двете
най‐големи групи психични заболявания и ди‐
хотомията, създадена от Крепелин, остава акту‐
ална и до днес. И двете групи не са хомогенни,
а включват комплекс от хетерогенни заболява‐
ния, обединени условно в обща група в зависи‐
мост от основните засегнати психични сфери.
Заболяванията имат хроничен ход с флуктуации
в симптоматиката и инвалидността, епизоди на
обостряния и различни по честота ремисии и
често хронифициране [25]. Те не са статични, а
включват динамично променящи се състояния,
като тежест, психопатология и функциониране
се променят при епизод/влошаване и ремисия,
което води и до различни нива на използване
на здравни ресурси, респективно разходи и бре‐
ме [24]. Това обуславя необходимостта от из‐
следване на максимално разнородни групи па‐
циенти преди и след хоспитализация и е зало‐
жено в дизайна на проучването.
Основните социо‐демографски и клинични
характеристики на пациентите са близки до ус‐
тановените в сходни проучвания, като разлики‐
те между шизофрения и афективни разстройст‐
ва са типични и са подобни на литературните
данни – с по‐неблагоприятни социо‐демограф‐
ски характеристики за пациентите с шизофре‐
ния [26, 27, 28]. Липсата на значими разлики в
тежестта на боледуване и в основните анамнес‐
тични данни при включените пациенти дава
възможност за адекватно сравнение на ефек‐
тивността на лечението за двете диагностични
групи. Соматична коморбидност е налице при
близо една трета от пациентите, като двете най‐
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често срещани групи соматични болести са сър‐
дечно‐съдови и ендокринни заболявания, по‐
добно на литературните данни [29]. Ендокрин‐
ните болести засягат статистически значимо по‐
голям дял от пациенти с афективни разстройст‐
ва (18%), отколкото с шизофрения (4%, p=.011),
което може да бъде обяснено с въвличането на
хипоталамо‐хипофизо‐тиреоидната и хипотала‐
мо‐хипофизо‐адреналната ос в патофизиологи‐
ята на афективните разстройства [30].
Делът на безработните пациенти и в двете
диагностични групи (68% за шизофрения и 47%
за афективни разстройства преди хоспитализа‐
цията) е в пъти по‐висок от средния за страната
(средно 9.1% за 2015 г. по данни на НСИ). В ли‐
тературните данни безработицата сред психич‐
но болни пациенти е подобна, а в някои проуч‐
вания дори достига до 80%. Официално трудово
заетите в групата шизофрения са под 20% от
пациентите в Т1 и Т2, но ако към групата на „ра‐
ботещите” се присъединят т.нар. неплатени се‐
мейни работници – „лица, които работят без
заплащане във фирма, предприятие и стопанст‐
во на родствено лице от същото домакинство”,
тогава се отчита двойно нарастване в броя/дела
на заетите пациенти след ефективно лечение:
от 11 (19%) преди постъпване за болнично ле‐
чение до 22 (44%) при проследяването след ед‐
на година (p=.013). Интерпретацията на тези
данни е в посока на изразения негативен ефект
на тежката психична болест и психиатричното
влошаване върху работоспособността на паци‐
ентите, вероятно стигматизацията на психично
болните и липсата на адекватна подкрепа на
работното място за хора с тежка психични забо‐
лявания, които имат потенциал да работят, но
не успяват да се справят в конкурентния пазар
на труда. След провеждане на ефективно лече‐
ние хоспитализациите намаляват статистически
значимо съответно до 6 (12%) от проследените в
Т2 шизофренно болни и до 9 (16%) от просле‐
дените в Т2 афективно болни (p<.05), като на‐
маляват значимо и контактите със съдебна сис‐
тема и полиция.
ЕФЕКТИВНОСТ
Резултатите от изследването показват, че
лечението на пациенти с шизофрения и афек‐
тивни разстройства в реалната клинична прак‐
тика е ефективно както за шизофрения, така и за
афективни разстройства, което е валидно по
отношение на всички измервани резултати:
психопатология, функциониране, качество на

живот и бреме на грижите. При проследяването
по‐голяма част от пациентите показват подоб‐
рение – CGI‐I =1÷3 е налице при 92% шизофрен‐
но болните и 89% от афективно болните. В зави‐
симост от избора на клинична скала за оценка
обаче ефективността варира между 82 и 91%
при избор на обективни клинични измерители
(психопатология и функциониране) и между
69% и 74% при избор на субективни измерители
като качество на живот на пациентите и бреме
на неформалните грижи за близките.
Въпреки това значителна част от пациентите
с шизофрения (52%) имат умерена и по‐висока
тежест на боледуване (CGI‐S≥4) при проследява‐
нето, аналогично на данните от други проучва‐
ния [15]. Те имат значимо по‐ниско функциони‐
ране от афективно болните (PSP=65). Ако се отчи‐
та само делът на много и значително подобрени‐
те (CGI‐I=1 и 2), разликата в подобрението между
шизофренни и афективни пациенти е значима,
респективно 64% и 81%. Степента на намаляване
на психопатологията и подобрение във функцио‐
нирането зависи статистически значимо и от от‐
делението, в което е бил приет пациентът (рес‐
пективно от остротата или хроничността на бо‐
ледуването) – пациентите от остро отделение
показват по‐голямо подобрение в обективните
клинични скали в сравнение с пациентите от ре‐
хабилитационно отделение и за двете диагнос‐
тични групи. Въпреки че клиничните скали за
оценка на бреме на грижите не намират разлики
между двете диагностични групи, субективното
преживяване за бреме, оценено с визуална ана‐
логова скала, е по‐високо за шизофрения, както и
времето, прекарано в грижи, е повече (респек‐
тивно 4 и 2.5 часа).
Интерпретацията на всички тези данни е
аналогична на изводите от други клинични про‐
учвания – изборът на измерители на подобре‐
нието значимо повлиява изводите за ефектив‐
ността на лечението, може да доведе до проти‐
воположни изводи, неточности и подценяване
на ефективността на лечението и респективно
бремето на боледуването [7]. Затова е необхо‐
дима комплексна оценка и внимателен избор
на измерителите на резултатите от лечението
при всяка хетерогенна група пациенти, напр.
ако се избере намаление на PANSS само с 50%
спрямо изходното ниво, лечението на хронично
болни пациенти би изглеждало неефективно,
въпреки наличието на значимо клинично по‐
добрение, очаквано за хронична психоза. Друг
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пример за много значим (и в случая негативен)
резултат, който остава неоценен в анализите, е
изключването на пациентите, реализирали суи‐
цид (двама) и починали при проследяването
(един) поради невъзможност за участие в ана‐
лизите за ефективност. Както се установява и в
други проучвания, и двата случая на реализиран
суицид са в периода до 6 месеца след изписва‐
нето от болница, който трябва да се приема ка‐
то период на повишен риск.
Между CGI‐I и всички клинични измерители
на подобрението (промяната в скалите CGI‐S,
PANSS, PSP и BAS) е налице статистически зна‐
чима корелация, с изключение на MANSA. По‐
добрението в качеството на живот (MANSA) не
корелира с останалите скали за подобрение и
респективно не може да бъде използвано като
мярка за ефективност на психиатричното лече‐
ние [7]. Вероятно причина за това е завишената
субективна оценка на качеството на живот, коя‐
то дават някои тежко шизофренно болни и го‐
ляма част от манийните пациенти по време на
епизод, като при проследяването при ремисия
оценката е по‐ниска от оценената при хоспита‐
лизацията [31].
Проучването претендира да има клинична
значимост, защото демонстрира ефективността
на лечението при пациенти с психични заболя‐
вания в реалната клинична практика, при липса
на подобни анализи в средносрочен план и
след психиатрична хоспитализация. Сред пока‐
занията за психиатрична хоспитализация са не‐
обходимостта от диагностично уточняване на
психичното заболяване, острото влошаване с
тежка психиатрична симптоматика и нарушава‐
не на функционирането, психотичната симпто‐
матика, наличието на рисково поведение или
терапевтична резистентност. Данните от проуч‐
вания при шизофрения показват, че по‐кратката
продължителност на периода на нелекувана
психоза е самостоятелен статистически значим
предиктор за по‐добри резултати от лечението,
оценени като по‐малък брой психиатрични хос‐
питализации, по‐благоприятен ход на боледу‐
ване и по‐високо ниво на функциониране [32].
Данните за шизофренни и афективни психози
са, че остротата на възникване на симптомати‐
ката, периодът на нелекувана болест, степента
на повлияването на симптомите от фармаколо‐
гичното лечение, заедно с наличието на подк‐
репяща семейна среда и съдействието след из‐
писването са важни за изхода от болестта и ка‐
чеството на ремисията [32, 33]. Ето защо проуч‐

ванията за ефективността на лечението са важ‐
ни за осигуряването на по‐добри здравни грижи
и по‐добър цялостен резултат от лечението.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Пациентите в проучването са набирани от
една университетска психиатрична клиника,
което предполага извадка, непредставителна за
цялата популация на шизофренно и афективно
болни в България. Въпреки това обхващането на
период от една година след хоспитализация
при липса на контрол върху използваните пси‐
хичноздравни грижи преди и след началото на
изследването позволява намаляване на това
ограничение и приближава максимално изс‐
ледването до реалната клинична практика [5].
Също така картата с местоживеенето на пациен‐
тите ясно демонстрира обхванатите области от
страната: 24% от пациентите в извадката не са
от София. Не е направен подробен анализ на
рисковите фактори за неблагоприятен изход от
лечението, което ще бъде обект на друга статия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проследяването на пациенти с шизофрения
и афективни разстройства една година след
провеждане на краткосрочно стационарно пси‐
хиатрично лечение показва, че психиатричното
лечение в реалната клинична практика е ефек‐
тивно по отношение на комплекс от измерители
– намаляване на спешни психиатрични консул‐
тации и хоспитализации, намаляване на психо‐
патологията и бремето на грижите и повишава‐
не на функционирането и качеството на живот.
Ефективността варира между 69 и 92% в зави‐
симост от избрания измерител на резултата.
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РАЗСТРОЙСТВА В УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
ПО ВРЕМЕ НА КОРОНАВИРУСНАТА ПАНДЕМИЯ.
АЛГОРИТЪМ ЗА СТАЦИОНАРНО ЛЕЧЕНИЕ
НА ЗАВИСИМОСТИ В УСЛОВИЯ НА ГЛОБАЛНА КРИЗА
Катрин Арютова1, 2, Владимир Николов1 ,3, Димитър Радоев1
Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм – София
2
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – Пловдив
3
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София
1

Не заради преследване на удоволствие
застраших живота си, репутацията си и здравия си разум.
Това бе отчаян опит за бягство от мъчителните спомени,
от чувството на непоносима самота и страх
от някаква странна предстояща гибел.
Едгар Алан По

Резюме. Зависимостите към психоактивни вещества (ПАВ) са биопсихосоциални разстройства,
протичащи с рисково за здравето поведение, което обуславя развитието на коморбидни соматич‐
ни заболявания. Злоупотребяващите с ПАВ са уязвима група в условията на пандемията от коро‐
навирусна болест 2019 (Coronavirus disease 2019 – COVID‐19), причиняваща се от новия тежък ос‐
тър респираторен синдром коронавирус 2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 – SARS‐
CoV‐2). Придружаващите соматични проблеми и характерното поведение, насочено към търсене
на ПАВ, са предпоставки за тежко протичане и лоша прогноза на COVID‐19 сред хората с разст‐
ройства в употребата на вещества (РУВ). Цели: Поради социалната изолация и намаления ресурс
на здравните услуги в условията на пандемията COVID‐19 достъпът до множество от ключовите
терапевтични елементи в лечението на зависимости бе редуциран. Това доведе до повишаване на
необходимостта от болнична помощ и наложи разработването на нов алгоритъм за стационарен
прием в Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм (ДПБЛНА).
Материал и методи: За периода от 26.03.2020 до 26.11.2020 в ДПБЛНА бяха хоспитализирани
143 пациенти, страдащи от РУВ. По време на приема се спазваха всички препоръки на Световната
здравна организация (СЗО) и наложените от Министерството на здравеопазването (МЗ) на Репуб‐
лика България ограничителни мерки. На всеки пациент бе направен полимеразна верижна реак‐
ция (PCR) тест и до получаване на резултатите се прилагаха изолационни мерки. Проведе се
крособучение сред персонала на болницата и се формираха специализирани медицински екипи,
осигуряващи непрекъснати грижи за новопостъпилите. Резултати: Разработихме 3 алгоритъма за
стационарен прием, съобразени с актуалните епидемични условия и съответните законови разпо‐
редби. Трите модела доказаха приложимост и ефективност както за задоволяване на потребнос‐
тите на хората, страдащи от РУВ, така и в превенцията от заразяване със SARS‐CoV‐2 сред меди‐
цинския персонал и вече хоспитализираните пациенти. Заключение: В условията на пандемия се
налага въвеждане на иновативни стратегии за справяне с повишените нужди на зависимите.
Предлагаме хипотезата, че разработените от екипа на ДПБЛНА алгоритми имат потенциал да се
прилагат при всякакъв вид рисков контингент в условията на глобална криза.
Ключови думи: зависимости, пандемия, стационарно лечение, COVID‐19
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SUBSTANCE USE DISORDERS DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC.
ALGORITHM FOR INPATIENT TREATMENT
OF ADDICTION IN THE GLOBAL CRISIS
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Abstract. Substance addiction is biopsychosocial disorder which occurs with health‐threatening
behaviors that determine the development of co‐morbid somatic diseases. The patients are a vulnerable
group in pandemic of the Coronavirus disease 2019 (COVID‐19) caused by the new Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS‐CoV‐2). The accompanying somatic problems and the
characteristic substance‐seeking behavior are a prerequisite for a severe course and poor prognosis of
COVID‐19 among patients suffering from substance use disorders. Objectives: Due to the social isolation
and reduced resource of health services in the context of a pandemic, access to many of the key
therapeutic elements in the treatment of addictions has been reduced. This led to an increase in the
need for hospital care and necessitated the development of an Inpatient Treatment Algorithm at the
State Psychiatric Hospital for Treatment of Drug Addiction and Alcoholism during the COVID‐19
pandemic. Materials and methods: For the period from 26.03.2020 to 26.11.2020, 143 patients with
substance use disorders were hospitalized in the State Psychiatric Hospital for Treatment of Drug
Addiction and Alcoholism. During this process, all the recommendations of the World Health
Organization and the restrictive measures imposed by the Ministry of Health were followed. Each
patient underwent a PCR test and followed isolation measures were applied until the results were
obtained. Cross‐education was conducted among the hospital staff and specialized medical teams were
formed, providing continuous care for new patients. Results: We have developed 3 Algorithms for
inpatient admission, in accordance with the current epidemic conditions and the relevant legal
provisions. The three models have proven feasibility and effectiveness, both in meeting the needs of
people suffering from substance use disorders and in the prevention of COVID‐19 infection among
medical staff and already hospitalized patients. Conclusion: In the conditions of a pandemic, it is
necessary to introduce innovative strategies to deal with the increased needs for medical care of
addicts. We propose the hypothesis that the Algorithms developed by the State Psychiatric Hospital for
Treatment of Drug Addiction and Alcoholism have the potential to be applied to any risk contingent of
patients in the conditions of global crisis.
Key words: addiction, pandemic, inpatient treatment, COVID‐19

ВЪВЕДЕНИЕ
От началото на 2020 г. с появата на новия
SARS‐CoV‐2, причиняващ COVID‐19, светът се озо‐
ва в безпрецедентна криза [1]. COVID‐19 несъм‐
нено е най‐голямата съвременна заплаха за об‐
щественото здраве, която доведе до пандемична
икономическа дезорганизация и промени в на‐
чина на общуване сред населението, с дигитали‐
зиране на бизнеса, образованието, здравеопаз‐
ването и общуването като цяло [2]. С идентифи‐
цирането на вируса и след оценка на последици‐
те от заболяването по целия свят правителствата
наложиха мерки за социална дистанция, изола‐
ция и карантина. Последваха ограничения в при‐
движването, забрани за провеждане на културни
мероприятия, вечерен час, невъзможност за
междуградски пътувания, затваряне на граници‐
те и други рестрикции. Цялата ситуация в начало‐

то на пандемията бе строго регулирана от поли‐
цейски, а на места и от военен контрол. Брифин‐
гите, на които ежедневно се съобщаваха брой
новозаразени, починали и излекувани, допълва‐
ха „дистопичната“ атмосфера по целия свят [3].
Подобни кризисни ситуации могат да ока‐
жат негативно влияние върху психичното здра‐
ве, безопасността и благосъстоянието както на
индивидуално ниво (объркване, емоционална
дисрегулация, несигурност, подозрителност),
така и на групово (икономически загуби, затва‐
ряне на предприятия и училища, неефективно
разпределение на потребностите). Това би мог‐
ло да рефлектира в разнообразни компенса‐
торни реакции (дистрес, тревожност, афективни
колебания) и нездравословно поведение (опо‐
зиционно и агресивно държание, злоупотреба
със субстанции). Те, от своя страна, биха могли
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да доведат до неспазване на директивите (изо‐
лация, социална дистанция, карантина) при за‐
разоносители, които да разпространяват ин‐
фекцията сред обществото [4]. Съществуват до‐
казателства, че разстройствата в употребата на
вещества (РУВ) се влошават, когато в околната
среда липсват позитивни стимули и общуването
е ограничено [5]. Прогнозира се, че като после‐
дици от COVID‐19 зависимостите биха се услож‐
нили и голяма част от пациентите в ремисия мо‐
гат да направят релапс на злоупотребата. Друга
притеснителна прогноза е, че ще се увеличи
значително броят на първичните случаи на хора,
злоупотребяващи с ПАВ [6].
РУВ представляват значим проблем за об‐
щественото здраве [7]. Злоупотребата с алкохол
причинява около 6% от смъртните случаи го‐
дишно в световен мащаб и е свързана с мно‐
жество преки и косвени усложнения – пътнот‐
ранспортни и битови злополуки, рак, чернод‐
робна цироза, инсулт, алкохолна кардиомиопа‐
тия и инфекциозни заболявания [8]. Изчислено
е, че около 270 милиона души (5,5% от населе‐
нието на възраст между 15 и 64 години) са
употребявали нелегални психоактивни субстан‐
ции през предходната година. Предполага се,
че около 35 милиона души от световното насе‐
ление страдат от разстройства в употребата на
ПАВ и около 0,5 милиона смъртни случая го‐
дишно се дължат на употребата на наркотици
(около 350 000 мъже и 150 000 жени) и 174 000
на алкохол. Разстройствата в употребата на ПАВ
са приблизително 1,3% от глобалната тежест на
заболяванията. Смята се, че в световен мащаб
около 11 милиона души си инжектират нарко‐
тици, от които 1,4 милиона живеят с HIV и 5,6
милиона – с хепатит С [1]. Хората с РУВ са сред
най‐рисковите групи в условия на пандемия по‐
ради особеностите на заболяването си, дължа‐
щи се на соматични, психични и социални фак‐
тори. В допълнение, тази популация е потенци‐
ален вектор за предаване на инфекцията. Всич‐
ко това наложи нуждата да се обсъдят специ‐
фични стратегии за превенция, лечение и про‐
филактика, както и за обучение на здравните
специалисти и персонала, полагащ грижи за за‐
висимите, с цел да се избегнат усложнения как‐
то на РУВ, така и на COVID‐19 [9].
С цел да се задоволят потребностите на па‐
циентите, страдащи от РУВ, и да се опази тяхно‐
то здраве и това на околните, нашият екип раз‐
работи стратегия за стационарно лечение на
зависимости в ДПБЛНA. Алгоритъмът бе моду‐

лиран и прилаган на няколко етапа, спрямо ак‐
туалната епидемична обстановка, препоръките
на СЗО [10] и мерките, наложени от МЗ. В нас‐
тоящата статия ще се направи кратък обзор вър‐
ху взаимовръзката зависимост–пандемия и
влиянията, които те оказват помежду си, ще
споделим нашия опит и трудностите, които
срещаме в стационарното лечение на РУВ от
началото на пандемията, след което ще предс‐
тавим 3 модела за прием, настаняване и лече‐
ние. Предлагаме хипотезата, че представените
алгоритми биха били приложими не само за
лечение на зависимости в условия на COVID‐19
пандемията, но и при друг вид рискови групи
пациенти или в друг тип условия на здравна или
обществена заплаха от всякакъв характер.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ COVID‐19 И РУВ
Разстройствата в употребата на вещества и
COVID‐19 се пресичат в пет измерения:
1. Компенсаторни механизми ⇒ влошаване
на психичното здраве и посягане към ПАВ като
механизъм за справяне със ситуацията.
2. Влияние на зависимите върху пандемията
⇒ неспазване на мерките, повишена уязвимост
към вируса; зависимите като вектори на инфек‐
цията.
3. Промяна в моделите на употреба на ПАВ
⇒ адаптиране към условията на пандемия и
формиране на нови тенденции в употребата с
потенциал за персистирането им и след падане
на мерките.
4. Коморбидност със соматични заболява‐
ния сред зависимите ⇒ по‐лесно заразяване,
по‐тежко протичане, по‐тежки усложнения, по‐
голяма вероятност за летален изход.
5. Ограничителни мерки (социална дистан‐
ция, карантина, изолация) ⇒ затруднен достъп
до услуги за лечение на зависимостите (амбула‐
торно и стационарно лечение, групи за взаимо‐
помощ).
КОМПЕНСАТОРНИ МЕХАНИЗМИ В УСЛОВИЯТА
НА ПАНДЕМИЯ

Наложената карантина в началото на 2020 г.
доведе до масово безпокойство и дистрес по‐
ради усещане за загуба на контрол. Това допъл‐
нително се подсили от несигурност, финансови
загуби, ежедневен растеж на заболяемостта,
които се придружаваха от свръхинформация
чрез медиите в ранната фаза на пандемията
[11‐13]. Наблюдения от предишни епидемии са
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показали, че действието на карантината върху
психиката може да варира от ефекти като: раз‐
дразнителност, страх, гняв, объркване, разоча‐
рование, самота, отричане, безпокойство, без‐
съние, до по‐сериозни и сложни реакции като
депресивни състояния и опити за самоубийство
[14, 15]. Други важни аспекти на епидемичните
обстановки са: дискриминация, подозрения и
отбягване на околните, финансова несигурност,
конфликти на работното място и странене от
социални събития, дори след овладяване на
епидемиите.
Масовият страх от COVID‐19, наричан от ня‐
кои автори „коронафобия“ [16], вероятно се
дължи на несигурния характер и непредсказуе‐
мото протичане на заболяването. Споменатото
дотук има потенциал да генерира негативни
психични реакции, включително дезадаптивно
поведение, емоционална дисрегулация и реак‐
ция на социално оттегляне [17], което при висо‐
корискови индивиди може да допринесе за
възникването на психично разстройство, а при
пациенти да влоши съществуващото психично
заболяване. Изолацията представлява риск за
развитието на зависимости de novo сред вече
маргинализирани групи, като възрастни хора и
хора с увреждания [18].
ВЛИЯНИЕ НА ЗЛОУПОТРЕБЯВАЩИТЕ С ПАВ
ВЪРХУ ПАНДЕМИЯТА

Пациентите с РУВ могат да окажат влияние
върху епидемичната обстановка чрез разпрост‐
раняване на инфекцията и неспазване на огра‐
ничителните мерки.
Известно е, че по време на кризисни ситуа‐
ции, каквато е пандемията с COVID‐19 [19]:
 Се увеличава рискът от рецидив, дори при
дългосрочно въздържание от ПАВ и се засилва
консумацията на ПАВ [20].
 Симптомите на отнемане по време на ка‐
рантина могат да застрашат превантивните
стратегии, тъй като подтикват индивидите да
излязат, за да си набавят ПАВ.
 Медицинската помощ за тези симптоми е
ограничена, тъй като основните медицински
дейности са ориентирани към справянето с
COVID‐19 пандемията.
 Бездомността може да компрометира
превантивните стратегии, тъй като хората са
склонни да се скитат през деня и да спят на пре‐
тъпкани места през нощта, което ги прави по‐
тенциални вектори на инфекцията.

 Социалната дистанция се нарушава по
време на престой в места за лишаване от сво‐
бода, както и при терапевтични общности или
други лечебни заведения, където е затруднено
спазването на стандартите за здравна сигур‐
ност.
Във всеки от тези сценарии поведението,
насочено към търсене на ПАВ, може да доведе
до увеличаване на риска от придобиване на
инфекцията сред зависимите, техните семейст‐
ва, здравните специалисти и обществото като
цяло.
ПРОМЯНА В МОДЕЛИТЕ НА УПОТРЕБА НА ПАВ
COVID‐19 кризата неминуемо доведе до ко‐
лосални промени в трафика и снабдяването с
незаконни ПАВ (поради ограничения транспорт
и доставки, както и засилените полицейски про‐
верки), към които пациентите, злоупотребява‐
щи с ПАВ, изглежда, бързо се адаптираха. След‐
ните аспекти в употребата на ПАВ са се проме‐
нили от началото на пандемията [21]:
 Търсене ⇒ повишено поради психо‐со‐
циални фактори като безработица, изолация, ог‐
раничен достъп до услуги за превенция и лече‐
ние на зависимости.
 Качество на ПАВ ⇒ по‐ниско поради ръст в
търсенето и намаляване на вноса на ПАВ.
 Цени ⇒ по‐високи поради ръст в търсене‐
то и намален ресурс.
 Производство ⇒ тенденция към възниква‐
не на домашни лаборатории поради високото
търсене, ниското качество и високите цени на
предлаганите ПАВ.
 Нови синтетични ПАВ ⇒ поради възникна‐
лите домашни лаборатории и достъпността до
прекурсори и лекарства за настинка, съдържа‐
щи (псевдо)ефедрин [22], се наблюдава пови‐
шена консумация на синтетична дрога, както и
възникване на нови синтетични нерегистрирани
субстанции.
 Снабдяване ⇒ поради изолационните
мерки и ограниченото придвижване, както и
ниското качество на предлаганите ПАВ „на ули‐
цата“, злоупотребяващите прибягват към алтер‐
нативни пътища за снабдяване като Darknet
(“тъмната мрежа“). Darknet представлява набор
от мрежи в интернет, в които онлайн уебсайто‐
ве („криптомаркети“) търгуват с незаконни сто‐
ки, главно наркотици, като в същото време
идентичността на снабдителите, потребителите
и администраторите остава анонимна [23].
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 Купуване ⇒ забелязва се тенденция за до‐
ставки по домовете и електронно плащане, по‐
ради незаконната търговия с ПАВ чрез Darknet
[24].
 Алтернативи ⇒ поради намалената дос‐
тъпност до ПАВ от началото на пандемията се
наблюдава повишаване на злоупотребата с ана‐
лози на нелегални субстанции и замяната им с
фармацевтични лекарства (напр. повишена зло‐
употреба с бензодиазепини и субституиращи
опиоиди – метадон, субсидол, фентанил), както
и покачване на броя на хората, които желаят да
се запишат на субституиращо лечение.
 Онлайн хазартни игри ⇒ финансовата не‐
стабилност, социалната изолация и стресът или
скорошна безработица мотивират залагането
чрез интернет [25].
Притеснителното в тези тенденции е, че те
имат потенциал да се запазят дори след преми‐
наване на кризата. Вредните модели, дължащи
се на недостига на наркотици, включват още
увеличаване на употребата чрез инжектиране и
споделяне на инструменти за инжектиране и
други принадлежности за употреба [26], като
всички те носят риск от разпространение на
трансмисивни инфекции, като HIV, причиняващ
СПИН, и хепатит С, както и COVID‐19. Рисковете
от интоксикации също могат да се увеличат
сред хората, които си инжектират наркотици и
са заразени с COVID‐19. Някои държави съоб‐
щават, че дейностите на организации, предос‐
тавящи подкрепа на зависимите, са сериозно
засегнати [27]. В отговор на намаляване на дос‐
тъпността до услуги за лечение на зависимости‐
те по време на пандемия, някои европейски
страни намаляват изискванията си за включване
в субституираща програма [28].
КОМОРБИДНОСТ СЪС СОМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
СРЕД ЗАВИСИМИТЕ
Соматичните заболявания и органните ув‐
реждания са типични сред употребяващите
ПАВ, което ги прави крайно рискова група при
наличието на биологична заплаха за тяхното
здраве. Предвид голямото разпространение на
хронични заболявания сред употребяващите
ПАВ, рискът за развитие на тежък остър респи‐
раторен синдром и смърт е по‐висок от този за
общата популация [29] при наличието на COVID‐
19. Ексцесивната консумация на алкохол [30],
амфетамини [31], хероин [32] и кокаин [33] е
асоциирана с повишен риск от развитие на сър‐
дечна патология.
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Опиоидите и опиатите действат върху цент‐
ралната нервна система (ЦНС) и при интоксика‐
ция могат да доведат до депресия на дихател‐
ния център. Токсичните дози водят до тежка
хипоксемия, която може да се усложни до не‐
обратимо мозъчно увреждане [34]. Вече е из‐
вестно, че респираторни увреждания, каквито
се причиняват от COVID‐19, увеличават риска от
летален край при предозиране. Освен това опи‐
атите и абстиненцията, която предизвикват при
отнемане, имат имуносупресивен ефект (чрез
промяна или потискане на функционалността на
различните клетъчни типове както на вродения,
така и на придобития имунитет) [35]. Много от
зависимите от опиати живеят в райони със со‐
циални лишения, висока гъстота на население‐
то, при некачествени жилищни условия или са
бездомни [36]. Тези фактори, в комбинация със
съпътстващите соматични заболявания, правят
популацията зависими от опиати особено рис‐
кова за заразяване със SARS‐CoV‐2 и разпрост‐
раняване на COVID‐19 [6].
Стимулантите на ЦНС (кокаин, крек, амфета‐
мини, метамфетамин) могат да увеличат уязви‐
мостта към SARS‐CoV‐2 и риска от тежки услож‐
нения при COVID‐19, поради сърдечно‐съдовите
увреждания [37], които причиняват. При пуше‐
не/инхалиране на крек и метамфетамин се пре‐
дизвикват характерни възпалителни изменения
на белодробната тъкан [6]. Метамфетаминът,
който става все по‐широко разпространен, тъй
като се произвежда от промишлени химикали и
(псевдо)ефедрин, извлечен от лекарства за нас‐
тинка [22], причинява тежко увреждане на бели‐
те дробове, белодробна хипертония и карди‐
омиопатия [38], които могат да се окажат пагуб‐
ни при заразяване със SARS‐CoV‐2.
Здравният риск за злоупотребяващите с ал‐
кохол също е висок за развитие на тежки ус‐
ложнения при заразяване с коронавирус.
Дисфункционалната имунна система, дефици‐
тът на витамини, повишеният риск от аспираци‐
онна пневмония, повишеният риск от тромбоза,
чернодробните и кардиометаболитните забо‐
лявания – могат да действат синергично, причи‐
нявайки тежка клинична картина и трайни ус‐
ложнения при COVID‐19 [39]. В допълнение, ня‐
кои от зависимите към алкохол са изложени на
риск от сериозни симптоми на отнемане, ако
спрат или намалят консумацията, а в същото
време са в затруднено положение за получава‐
не на медицинска помощ поради епидемичната
обстановка [40].
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ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ И ВЛИЯНИЕТО ИМ
ВЪРХУ ЗАВИСИМОСТИТЕ

Хората, страдащи от РУВ, са маргинализира‐
ни и често пренебрегвани, или дори избягвани
от здравните служби, най‐вече поради стигмата.
Голяма част от тази стигма се дължи на погреш‐
ното, дори сред здравните работници, убежде‐
ние, че зависимостта е резултат от слабохарак‐
терност и грешен избор, въпреки че науката
многократно е доказала, че това е разстройство
с реални патологични промени в мозъчните ве‐
риги [18]. В условията на пандемия, когато ле‐
чебните заведения запълнят капацитета си или
психиатричните звена се преформулират в
COVID‐19 зони, се очаква да възникне допълни‐
телна опасност за лицата, страдащи от РУВ. Рис‐
кът се състои в деприоритизирането на грижите
за зависимите и за хората, страдащи от психич‐
ни заболявания като цяло, ако развият симпто‐
ми на COVID‐19. Всички здравни работници са
задължени да не дискриминират пациентите с
РУВ и да се отнасят към тези лица със състрада‐
ние и достойнство, както биха постъпвали с
всички останали.
Въпреки че националните и интернационал‐
ните мерки за социална дистанция са необхо‐
дими за ограничаване на разпространението на
COVID‐19, те създават особено големи труднос‐
ти за възстановяване на зависимите, тъй като
ограничават достъпа им до прегледи и срещи на
групи за взаимопомощ или други източници на
социална връзка. За пациентите с РУВ социална‐
та подкрепа е от решаващо значение за възста‐
новяването, докато социалната изолация е рис‐
ков фактор за рецидив и улеснява интензив‐
ността на злоупотребите, водейки до потенциа‐
лен катастрофален цикъл [19], поради негатив‐
ни емоции като раздразнителност, тревожност,
страх, тъга, гняв, или скука [41].
Ключови аспекти според Европейския цен‐
тър за мониторинг на наркотиците и наркома‐
ниите (European Monitoring Centre for Drugs and
Drug Addiction – EMCDDA), които трябва да се
адресират по време на COVID‐19 пандемията, са
[42]:
1. Осигуряване на ефективни услуги по вре‐
ме на пандемията.
2. Изготвяне на стратегии и планове за из‐
вънредни ситуации.
3. Продължаване на грижите за пациентите,
страдащи от РУВ.
4. Предпазване на медицинския персонал и
хората, полагащи грижи за зависимите.

5. Осигуряване на достъп до жизненоважни
медикаменти и субституиращо лечение.
6. Продължаване на функционирането на
звената, където се лекуват пациентите с РУВ.
7. Мерки срещу разпространяване на COVID‐
19 на местата, където се употребяват ПАВ.
Съобразявайки се с препоръките на EMCDDA,
СЗО и във връзка със Заповедите на МЗ, нашият
екип съсредоточи усилията си в разработването
на Алгоритъм за стационарно лечение на паци‐
енти, страдащи от разстройства в употребата на
алкохол и психоактивни вещества. Моделът е
създаден в 3 различни варианта, съобразени с
актуалните в различни периоди на пандемията
условия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
УЧАСТНИЦИ
За периода от 26.03.2020 до 26.11.2020 г.
бяха приети на стационарно лечение в ДПБЛНА
143 пациенти, от които 91 със синдром на алко‐
холна зависимост (средна възраст 47 ± 10 годи‐
ни, 74 мъже), 27 с монозависимост към ПАВ
(средна възраст 33 ± 7 години, 21 мъже) и 25 с
комбинирана зависимост към ПАВ (средна въз‐
раст 36 ± 5 години, 22 мъже). Преди хоспитали‐
зация всеки пациент бе оценен от опитен пси‐
хиатър (В.Н., Д.Р., П.В.) в условия на амбулато‐
рен преглед. Задължително условие за прием
беше пациентите да са предварително изслед‐
вани лабораторно за конвенционални кръвни
показатели (пълна кръвна картина, хепатит В, С,
сифилис, биохимични показатели).
Критерии за прием: възраст над 18 години,
отсъствие на сериозна соматична или невроло‐
гична патология извън компетентността на
ДПБЛНА. Всеки от пациентите подписа инфор‐
мирано съгласие за доброволно лечение, Тера‐
певтичен договор, както и допълнителна Дек‐
ларация за спазване на новите предпазни мер‐
ки в ДПБЛНА.
ПЕРСОНАЛ
Проведе се крособучение на медицинския
персонал и се създадоха специализирани еки‐
пи, ангажирани с приема и лечението на новоп‐
риетите пациенти. За всеки от персонала се
предвиди пълен комплект от лични предпазни
средства. С цел предпазване на останалите па‐
циенти в стационара, специализираните екипи
не влизаха в социален контакт с другите служи‐
тели на болницата.
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ТЕРЕН
Държавна психиатрична болница за лечение
на наркомании и алкохолизъм се намира в гр.
София, кв. „Суходол“. На територията на болни‐
цата са ситуирани 3 отделения за стационарно
лечение: Първо отделение за детокс на лица,
злоупотребяващи с алкохол и психоактивни суб‐
станции, изискващи висока степен нужда от
грижи; Второ отделение за лечение на лица,
злоупотребяващи и/или зависими към алкохол
със средна степен на зависимост от грижи и
Трето отделение за психосоциална рехабилита‐
ция на лица, зависими към психоактивни ве‐
щества с ниска степен грижи.
След извършени основни ремонтни дей‐
ности Първо отделение заработи на 26.03.2020,
което инициира първия прием на пациенти по
новия алгоритъм. В стандартни условия отделе‐
нието е предназначено за стационарно лечение
на 12‐14 възрастни. Във връзка с пандемичната
обстановка редуцирахме броя на пациентите до
5‐7.
ПОСТАНОВКА
По време на изготвянето на Алгоритъма,
екипът ни поддържаше връзка и се съветваше с
епидемиолог (К.П.) от Националния център за
заразни и паразитни болести, за да може опти‐
мално да адаптираме стратегиите си. Етапите, в
които прилагахме моделите, бяха съобразени с
най‐актуалните изисквания във връзка с епиде‐
мичната обстановка.
ПЪРВА ФАЗА
Стратегията, която приложихме през първа‐
та фаза, бе в периода от 26.03.2020 г. до
07.07.2020.
Приемът на пациенти се осъществяваше на
групи от 5‐7 души през делнични дни и старти‐
раше в 08:00 ч., продължавайки до 12:00 ч.
(около 45 мин/пациент). На всеки нов пациент
бе предварително определен точен час, в който
да се яви пред болницата, с цел да се избегне
струпването на хора. Специализираният екип,
състоящ се от лекуващ лекар (Д.Р. и К.А.), меди‐
цинска сестра, санитар и охранител, бе оборуд‐
ван с пълен набор от лични предпазни средства.
Предвидихме следните предпазни мерки, които
са подредени в хронологичен ред в хода на
приемане на пациент:
1. Измерване на телесната температура на
пациента още преди влизането му стационара –
на входа на лечебното заведение.
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2. Обособяване на помещение, непосредст‐
вено до входа, което да служи за лабораторен
пункт, където медицински лаборант да взема
проба за PCR тест веднага след преминаването
на пациента през прага на болницата.
3. Обособяване на пространство до входа,
където през това време охранителят да извър‐
ши проверка на багажа на пациента за забране‐
ни опасни предмети или субстанции.
4. Осигуряване на коридор от входа на бол‐
ницата до отделението, през който да премина‐
ват лекуващ лекар и пациент, без да влизат в
контакт с други хора на територията на болни‐
цата.
5. Настаняване на пациента в болнична стая
– използване на 2 входни врати на отделението
– едната за влизане, другата за излизане. До‐
пълнителната вътрешна врата, която служи за
разделяне на отделението на сектори да се из‐
ползва при възникване на COVID‐19 случай.
6. Първичен преглед на пациента в болнич‐
ната стая, състоящ се от снемане на анамнеза и
обективно състояние (соматично, неврологич‐
но, психично), оценка на риска, назначаване на
терапия.
7. След приключване на прегледа, лекува‐
щият лекар се насочва през обособения кори‐
дор към входа на болницата, където през това
време останалите членове на екипа подготвят
следващия пациент.
При запълване на отделението (5‐7 души)
новоприетите, заедно със специализирания
екип, остават под карантина до получаване на
резултатите от PCR тестовете. Средствата за
всички PCR тестове бяха любезно предоставе‐
ни от спонсори, частни лица, които пожелаха
да останат анонимни.
ВТОРА ФАЗА
Вторият модел приложихме в периода от
08.07.2020 до 11.08.2020. Всеки новоприет ми‐
наваше през същите стъпки, както през първата
фаза, с разликата, че отпадна груповият прием.
При настаняването на нов пациент в отделение‐
то, до получаване на резултатите от PCR теста се
провеждаха изолационни мерки, идентични с
първата фаза.
ТРЕТА ФАЗА – „ДИВЕРГЕНТЕН МОДЕЛ“
Прилагателното „дивергентен“ означава
различаващ се, отклоняващ се, разклоняващ се
от останалите [43]. Във времена на криза, която
ни изправи пред значими проблеми от глоба‐
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лен характер, се наложи да се откъснем от ус‐
тойчивите модели на мислене и работа. Дивер‐
гентното мислене [44, 45] се описва като спо‐
собност да се импровизира при наличието на
проблеми чрез тяхното идентифициране, дефи‐
ниране и решаване по нестандартни и разнопо‐
сочни начини. Решихме да наречем така Алго‐
ритъма, въведен през третата фаза, във връзка с
импровизацията, която доведе до неговото
разработване, възползвайки се от ситуацията,
възникнала в ДПБЛНА. Двама от служителите на
болницата – лекар и санитар, след като пребо‐
ледуваха COVID‐19, се съгласиха да формират
нов специализиран екип, който се ангажираше с
приема на нови пациенти. И при двамата слу‐
жители се откриваха антитела срещу патогена,
което правеше работата им безопасна.
ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ
Като извънредни ситуации за прием на па‐
циенти в психиатрично лечебно заведение биха
могли да се считат прием по спешност и прием с
Решение на съд. Всеки извънредно приет паци‐
ент в ДПБЛНА предвидихме да бъде настанен в
Първо отделение, където могат да бъдат обосо‐
бени 2 сектора, докато на извънредно приетите
се направят PCR тестове и се изчакат резултати‐

те, като през това време се прилагат съответни‐
те карантинни мерки, както при посочените по‐
горе алгоритми.

РЕЗУЛТАТИ
УЧАСТНИЦИ
Предвид целта на настоящия труд – разра‐
ботване на Алгоритъм за стационарен прием –
сигнификантността на показателите за демог‐
рафски и клинични характеристики на извадката
не се взема предвид при интерпретирането на
резултатите. Въпреки това, с оглед информира‐
ност, ще представим в таблица 1 демографските
и клиничните характеристики на пациентите.
Представените данни са обработени чрез соф‐
туерен пакет, използван за интерактивен или
групов статистически анализ Statistical Product
and Service Solutions (SPSS) Statistics.
От приетите 143 пациенти за периода от
26.03.2020 до 26.11.2020, 63.6% са с алкохолна
зависимост, a 36.4% злоупотребяват с ПАВ, от
които 18.9% злоупотребяват с едно вещество, а
17.5% страдат от комбинирана зависимост.
В таблица 2 са представени видовете ПАВ и
разпределението им сред популацията, която
ние изследвахме.

Таблица 1. Демографски и клинични характеристики на пациентите

Възраст

Алкохолна зависимост
(n = 91)

Зависимост към ПАВ
(n = 27)

Комбинирана зависимост
(n = 25)

47 ± 10

33 ± 7

36 ± 5

74/17

21/6

22/3

13.3 ± 3

11.4 ± 3.5

12.8 ± 2.5

26 ± 10.4

17.4 ± 3.4

18.4 ± 5.5

19.3 ± 9.3

15.3 ± 6.7

18 ± 4.3

Пол (М/Ж)
Образование (години)
Възраст при началото
на злоупотребата (години)
Продължителност на злоупотребата
(години)

Таблица 2. Честота и процентно разпределение за упот‐
ребяваните вещества
Вид
вещество

Честота на употреба
(брой индивиди)

Процентно
съотношение (%)

Алкохол

91

63.6

Опиати

6

4.2

Стимуланти

10

7

Марихуана

0

0

Дизайнерска
дрога

2

1.4

Комбинации

34

23.8

АДАПТИРАНЕ НА ТЕРЕНА И УСЛОВИЯТА
Във връзка с препоръките за спазване на
дистанция от най‐малко 2 метра се наложи да
реструктурираме болничните стаи в Първо от‐
деление. На фигура 1 е представена схемата на
разпределение. При наличието на 3 метални
врати – една вътрешна между двата сектора и
по една външна за всеки сектор, планирахме
при възникване на случай на COVID‐19 да има
възможност за полагане на грижи за всички па‐
циенти, без да се смесват двете зони.
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Фиг. 1. Разпределение на пациентите в болничните стаи в Първо отделение на ДПБЛНА

Осигурихме на пациентите в отделението
психотерапевтична помощ от опитни клинични
психолози (Е.Д., Е.К, К.И., Е.Г.), които се редува‐
ха в предоставянето на услугите си при строго
спазване на въведените мерки.
ЕТАПИ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА АЛГОРИТЪМА
ФАЗА I
През Фаза I въведохме приема на групи.
Схематично моделът е показан на фигура 2.
ФАЗА II
През Фаза II приемът беше на индивидуално
ниво. Моделът е демонстриран на фигура 3.
ФАЗА III „ДИВЕРГЕНТЕН МОДЕЛ“
През август 2020 г. преболедувалите служи‐
тели от COVID‐19 влязоха в ролята на „дивер‐

генти“, обособявайки специализиран екип за
прием на новите пациенти. По този начин пред‐
видихме предпазване на медицинския персо‐
нал от заразяване при потенциално възникване
на COVID‐19 сред пациентите. Планирахме при
случай на COVID‐19 да се уведомява Регионал‐
ната здравна инспекция и да се решава според
актуалното състояние на пациента какви страте‐
гии да се приложат. На фигура 4 е представен
„Дивергентният модел“.

ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
За периода между 26.03.2020 и 26.11.2020,
след спазване на описаните модели за прием на
пациенти в ДПБЛНА, не регистрирахме ново‐
възникнал случай на COVID‐19 сред хоспитали‐
зираните пациенти в стационара.

Фиг. 2. Първа фаза
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Фиг. 3. Втора фаза

Фиг. 4. Трета фаза „Дивергентен модел“

ОБСЪЖДАНЕ
Непрекъснатостта от грижи за зависимости‐
те в условията на пандемия е предизвикателст‐
во поради множество фактори: недостиг на пер‐
сонал, прекъсване или намаляване на дейност‐
та в звената, които оказват подкрепа и групите
за взаимопомощ [46]. Изолацията, карантината,
ограниченията върху свободното придвижване,
наред с повишеното търсене на здравна помощ
от хората с РУВ, ни мотивираха да адаптираме
нови начини, чрез които да продължим дей‐
ността на ДПБЛНА и да запазим постоянството

на услугите, които предлагаме, като по този на‐
чин задоволим потребностите на тази група
сред обществото – хората, страдащи от РУВ.
Получените резултати от трите алгоритъма се
оказаха ефективни, тъй като съхранихме функци‐
онирането на ДПБЛНА като единствената Дър‐
жавна психиатрична болница на територията на
Република България със специализирани програ‐
ми и дейности в областта на зависимостите.
Сред ползите, които отчитаме след оценка
на дейностите за 8‐месечен период от началото
на пандемията, са:
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 Осигуряване на непрекъснат достъп до ус‐
лугите за стационарно лечение на зависимости
в ДПБЛНА в условията на глобална криза.
 Осигуряване на непрекъснат прием в ус‐
ловия на спешност и по съдебен ред.
 Повишаване на знанията и уменията на
персонала чрез провеждане на крособучение за
справяне с кризисни ситуации.
 Осигуряване на безопасност за медицинс‐
кия персонал и предпазването му от COVID‐19.
 Осигуряване на безопасност за пациентите
и предпазването им от COVID‐19.
 Принос в разработването и прилагането на
иновативен Алгоритъм за стационарен прием
на високорискови групи пациенти в условията
на глобална криза.
Анализирайки потенциалните приложения
на моделите, считаме, че Алгоритъм I е подхо‐
дящ за условия, подобни на извънредно или
военно положение, както и при рискови групи
пациенти, за които се предполага, че са уязвими
към дадена заплаха. Алгоритъм II е полезен мо‐
дел в условия на инфекциозни епидемии от
всякакъв характер, при които заболяемостта e
над средно допустимата, както при извънредна
епидемична обстановка. „Дивергентният мо‐
дел“, който доказва хипотезата, че проблемите
могат да бъдат контролирани чрез вариабил‐
ността и уникалността на техните решения [45],
е гъвкав алгоритъм, който би могъл да се прила‐
га в динамични и непредвидими обстоятелства
при различни видове кризи, включително и в
екстремни условия. Преди прилагането на Ал‐
горитъма е необходимо екипът да направи
подробна оценка на условията. Също така тряб‐
ва да се вземат предвид консумативите и мате‐
риалната база на лечебното заведение.
Недостатъците на представения модел мо‐
гат да бъдат обобщени в 2 основни категории.
Първата е свързана с материалните средства, а
именно осигуряване на необходимите тестове,
оборудване, външни консултанти (евентуално и
лаборанти) и предпазно облекло. Вторият не‐
достатък е свързан с персонала, тъй като не
може да се разчита, че сред него ще има болни
индивиди и че те ще са съгласни да се ангажи‐
рат с отговорността. Целта на нашия екип е да
представи опита, който придобихме в тежките
времена на криза, и начините, по които адапти‐
рахме дейността си, за да продължим в условия
на изолация да предоставяме на зависимите
необходимите грижи и подкрепа в дългия път
към възстановяването.

Сред обществото липсва разбиране за слож‐
ността на проблемите на пациентите, които
страдат от разстройства в употребата на вещес‐
тва. В условията на глобална пандемия, когато
изолацията и социалната дистанция са задъл‐
жителни, е редно да се загърбят добре познати‐
те регресивни и наказателни поведения към
зависимите пациенти, които се основават на
забранителни и моралистични възгледи [47].
Замяната им с базирани на доказателства дей‐
ности, насърчаващи биопсихосоциален подход
към лечението и грижите за зависимите, е ре‐
шение, което би могло да предпази тази висо‐
корискова група пациенти от настоящата биоло‐
гична заплаха.
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ФИЗИОЛОГИЧНИЯТ АФЕКТ И АЛКОХОЛНОТО ОПИВАНЕ
ЧАСТ ПЪРВА
Георги Кирилов, Владимир Велинов
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Резюме. Коментирано е съдържанието на категориите силно раздразнение/физиологичен афект и
алкохолно опиване от различни типове и степени в контекста на експертизата на психичното със‐
тояние при криминални деяния. Представено е формализирано сравнение между категориите
силно раздразнение и физиологичен афект. Описани са същностните детайли на физиологичния
афект. Коментирани са принципите за преценка на степените на алкохолно опиване.
Ключови думи: силно раздразнение, физиологичен афект, алкохолно опиване тип, алкохолно опиване сте‐
пен, зависимости физиологичен афект–алкохолно опиване

PHYSIOLOGICAL AFFECT AND ALCOHOL INTOXICATION
PART I
Georgi Kirilov, Vladimir Velinov
Sofia University "Sv. Kliment Ohridski"
Abstract. The categories severe irritation/physiological affect1 and alcohol intoxication of different types
and degrees in the context of the expertise of the mental state in criminal acts are commented. A for‐
malized comparison between the categories of severe irritation and physiological affect is presented.
The essential details of the physiological affect are described. The principles for assessing the levels of
alcohol intoxication are commented.
Key words: severe irritation, physiological affect, alcohol intoxications types, alcohol intoxications degrees, depend‐
ence physiological affect–alcohol intoxication

Създаването на този текст е породено от ня‐
кои неясноти в интерпретацията и съпоставяне‐
то на две специфични явления в криминалното
поведение – физиологичния афект и алкохолно‐
то опиване – и най‐вече поради неяснотите и
беглите коментари за взаимоповлияването им и
съвместимостта им в контекста на експертизата
на психичното състояние.
А. Припомнянето на най‐съществените и ха‐
рактерни елементи на физиологичния афект е
необходимо дотолкова, доколкото съществени‐
те параметри следва да бъдат добре познати на
изследователите на това явление (психиатри и
психолози вещи лица, магистрати, криминалис‐
ти и криминолози, както и всички други специа‐

1

листи, интересуващи се от спецификата на чо‐
вешкото поведение в особени ситуации).
Съобразно естеството и съдържанието на
най‐често поставяните пред съдебнопсихиат‐
ричните и съдебнопсихологичните експертизи
въпроси, най‐напред е необходимо да бъдат
изяснени областите, които вещите лица са ком‐
петентни да коментират.
Правната категория „силно раздразнение“
не е психиатрична или психологична област.
Тази категория изисква удовлетворяването на
определени специфични процесуални условия
при възникването и реализацията ù, интерпре‐
тацията на които е от компетентност само на
магистрата.

Преводът на категориите е условен поради спецификите на правната терминология на български и английски.
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Все пак, в един от базисните български
правни документи – Постановление № 2 от
16.12.1957 г., пленум на ВС2 („Под силно разд‐
разнение се разбира такова състояние, при
което съзнанието на дееца е овладяно до та‐
кава степен от чувствата, че волята му се
определя предимно от тях. Касае се до физио‐
логически афект...“), силното раздразнение е
отъждествено с физиологичния афект, което
предполага компетентност и на специалистите
по оценка на психичното състояние (психиатри
и психолози) да могат да обсъждат тази област.
Подробното представяне на състоянието и
поведението при физиологичен афект е неиз‐
бежно предвид последващото му сравняване с
проявите на индивидите при алкохолно опива‐
не, които донякъде са сходни.
Изясняването на съдържанието на категори‐
ята физиологичен афект, аналогично със силно‐
то раздразнение, има две страни – от позиция
на правото и от позиция на психиатрията и пси‐
хологията, като между двете позиции няма про‐
тиворечия, те взаимно се допълват.
Правните аргументи за коментиране на по‐
ведение в състояние на силно раздразне‐
ние/физиологичен афект са формулирани в НК –
чл. 118, чл. 124 ал. (2) и чл. 132 ал. (1), които
текстове са извън компетенциите на психиатри‐
те и психолозите.
Внимателното прочитане на правните текс‐
тове позволява детайлизирано представяне на
явлението. В споменатото Постановление №
2/16.12.1957 г. на пленума на ВС е подчертано,
че в състояние на силно раздразнение решени‐
ето възниква внезапно и е предизвикано от пос‐
традалия. Подчертано е също и че при такова
състояние е налице само едно ограничение в
значителна степен на ръководенето на постъп‐
ката, т.е. няма пълна загуба на волевите годнос‐
ти.
Други правни текстове също изтъкват вне‐
запността на възникването и непродължител‐
ността на протичането на това състояние, както
и обстоятелството, че чувствата завладяват до
такава степен съзнанието на дееца, че сериозно
ограничават, но не изключват способностите му
да разбира свойството и значението на извър‐
шеното и да ръководи постъпките си3, т.е. няма

пълна загуба на мисловната, интелектуалната и
волевата компетенция на субекта на деянието.
Същността и динамиката на физиологичния
афект са коментирани и в някои тълкувателни
решения на ВКС (ВС), в които се фиксират огра‐
ниченото време4 при възникването му, причин‐
ната връзка и спонтанността и непосредстве‐
ността5 спрямо действията на жертвата, кратка‐
та продължителност6.
Може да се намери и паралел между прав‐
ните текстове и специализираната съдебнопси‐
хиатрична книжнина.
Така Ст. Данаджиев [1] още през 1930 г. ци‐
тира фон Крафт‐Ебинг, че физиологичният афект
е „един по‐силен начин на реакция на чувства‐
та, реакция, която бурно разтърсва съзнанието".
Авторът цитира и П. И. Ковалевский, че „Коли‐
чеството нервна енергия, която се изхарчва за
появата на афекта, трябва да "се възведе в куб и
повече" отколкото се проявява то в страстта,
макар качеството на енергията в двата случая да
е еднакво“.
Й. Стоименов (1980) [2] акцентира върху
резките отклонения в настроението (гняв, ра‐
дост, тъга), възникването им в резултат на вън‐
шни стимули при яснота на съзнанието, което
съзнание обаче е в различни степени стеснено.
Приема и аналогичност със силното раздразне‐
ние.
П. Корнажев (1987) [3] подчертава ограни‐
чената в значителна степен възможност за ръ‐
ководене на постъпките.
Ив. Рачев и син (1996) [4] са на сходни пози‐
ции относно силата на преживяването, внезап‐
ността на възникването, бурното протичане,
предизвикващите неприятни преживявания,
ясното съзнание, съпътстващите перцептивни и
мисловни промени, двигателната активност,
жестовата и мимична изразеност, вегетативните
прояви (сърцебиене, изпотяване, тремор, осво‐
бождаване на тазови резервоари).
В Психиатричен енциклопедичен справоч‐
ник (2004) [5] в статията за афект са описани
сходни особености, като и тук са включени про‐
яви от страна на тазовите резервоари. Вариан‐
тите на афекта са гняв, ярост, възторг, страх, мъ‐
ка, угнетеност и пр. Статията относно физиоло‐
гичния афект обаче препраща към цитирания

2

4

3

Постановление № 2 от 16.12.1957 г., пленум на ВС – По някои
въпроси на умишлените убийства, изменено и допълнено с Тъл‐
кувателно постановление № 7 от 1987 г.
Р 133‐95‐I, Р 86‐97‐ВК

Решение № 20 от 18.05.1990 г. по Н. Д. № 641/1989 г., I Н.О. на ВС
Решение № 65 от 09.03.1994 г. по н. д. № 740/93 г., II Н.О. на ВС
6
Решение № 86 от 18.06.1997 г. по н. д. № 91/1997 г., ВК (военна
колегия)
5
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основен текст за афекта, без да допълва някак‐
ви специфични детайли.
Заслужава да се спомене и една интерпре‐
тация на субективното съдържание на това със‐
тояние – „при физиологичния афект субектът
притежава минимална степен на свобода, ма‐
кар че не я е изгубил напълно“ [6].
В монографията си от 2017 г. П. Маринов [7]
поставя акцента върху стесненото съзнание, но
с елементи на оценка на ситуацията и с извес‐
тен контрол върху постъпките. Най‐често такъв
афект авторът приема да е резултат от единич‐
но психотравмено въздействие. Състоянието на
дееца е определено като тежък психичен рег‐
рес, особено в емоциите, нарушената им дифе‐
ренциация и преливането им в амалгама на
краен негативизъм, съвкупност от враждебност,
агресия, гняв, в пиковия момент ярост, която
стеснява съзнанието в максимална степен, без
да го помрачава. Контролът върху импулсите е
силно редуциран, интелектуалността се е сри‐
нала, цивилизационните пластове на личността
са заличени, ценностната система рязко е де‐
формирана [8], възприятията са фрагментарни,
външният вид (мимика, пантомимика и глас)
рязко се променят ("освирепяване"), стереоти‐
пиите и импулсите надделяват над контролните
механизми на "Аз"‐а, оживяват архетипови и
архаични животински модели.
Пак там авторът коментира и кумулативния
афект, представен като „Състояние, което въз‐
никва при продължително въздействие на пси‐
хотравма(и), които водят до афективен взрив.“
Най‐съществената квалификация обаче е, че
„Крайната фаза на този афект е неотличима от
класическия физиологичен афект“, макар при
цялостното продължително разгръщане на ку‐
мулативния афект внезапност да не се устано‐
вява [9], освен в крайния експлозивен епизод.
В рускоезични ръководства [10] афектните
реакции са представени в два варианта – класи‐
чески физиологичен афект и кумулативен, чиито
характеристики са описани по сходен начин.
Н. Николов и Н. Ангелова (2018) [11] също
представят детайли на това състояние и правят
сравнение между видовете афект. Авторите до‐
пускат да е възможна преценка за намалена
вменяемост при деяние в такова състояние. По‐
добна позиция за деяние при намалена вменя‐
емост при афектно отреагиране имат и други
автори [12]. Към този детайл може да се допъл‐
ни, че при експертната оценка на физиологич‐
ния афект, предвид отсъствието в нашето зако‐

нодателство на правната категория намалена
вменяемост, със своите свръхинтензивни влия‐
ния върху интелектуалния, мисловен и волев
капацитет на индивида, такъв афект би могъл
да се интерпретира като обстоятелство, улесня‐
ващо в екстремна степен7 извършителя.
Г. Кирилов (2020) [13] предлага подробен
анализ на съдържанието на категорията афект.
В частния аспект при специализирано експертно
освидетелстване на обвиняеми или подсъдими,
при които се предполага извършване на деяни‐
ето в състояние на физиологичен афект, авторът
акцентира върху изясняването на същността,
разновидностите, механизмите, динамиката и
особеностите на поведението на тези индиви‐
ди. Кирилов предлага и конкретен набор психо‐
логични инструменти, подходящи при изслед‐
ването на такива субекти.
Разгръщането на физиологичния афект е
друга характерна особеност. Трите фази на
афекта са подробно представени още в трудо‐
вете на П. И. Ковалевский (цит. по П. Маринов,
2017) и А. Я. Боткин (цит. по Г. Кирилов, 2020),
като се приемат от всички съвременни автори.
В подготвителния стадий възниква извън‐
редно психично напрежение, което за много
кратко време интензивно се натрупва и драма‐
тично нараства, като подготвя почвата за непос‐
редствено разгръщащия се афект.
Вторият стадий е именно афектът, който се
проявява с неочакваност и с разтърсваща сила
върху подготвената вече почва. Това е момент‐
но състояние с изключване на критичността на
индивида и до голяма степен изключване на
логичната преценка. Екстремно е редуцирана
свободата на избора, действията до огромна
степен са продиктувани от афектния импулс.
Прекъсва се представната дейност, спира про‐
тичането на мисленето, а действията са в голя‐
ма степен рефлекторни.
В третия, следафектен, период настъпва из‐
тощение и отпускане, намалява се чувственото
7

Въпреки отсъствието на категорията намалена вменяемост в
българските закони, вещите лица психиатри и психолози опис‐
ват състояния, когато психични и психологични фактори са се
намесвали активно във формирането на поведението на извър‐
шителя – т.нар. „улесняващи деянието обстоятелства“. Това са
преценки при лицата с личностова патология, с умствена изос‐
таналост, с постпсихотична личностова промяна, с органична па‐
тология, с тревожни и обсесивни разстройства, при физиологич‐
ния афект, уплахата и смущението и пр. В зависимост от степен‐
та на деформиране на базисните годности на извършителя, пол‐
зва се практическа степенна градация на улесняващото деяние‐
то въздействие – лека степен, умерена, изразена и екстремна
степен на улесненост. От правна позиция те биха могли да се
обсъждат и като „смекчаващи вината обстоятелства“.
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възприятие на фона на емоционална индифе‐
рентност, несвързаност на представите както за
момента, така и за събитията по време на афекта.
Динамиката е характерна – кратката начална
фаза е изпълнена с емоционално напрежение, с
усещане за субективна безизходица, която се
разгръща в същинската действена фаза, при
частично стеснение на съзнанието, фрагменти‐
рани възприятия, нарушен контрол върху пове‐
дението и последващ бърз изход – стихване на
емоцията, отпадналост, психична и физическа
астения, понякога емоционално безразличие до
„отнесеност”, понякога неподредено поведение
до „обърканост“, понякога с неясно чувство на
вина.
Основната характеристика на физиологич‐
ния афект е холистичността – участва цялостната
личност, в уникален и неповторим за тази лич‐
ност момент, с разгръщане на екстремна прово‐
кирана емоционална реакция, „разтърсваща
съзнанието”, с интензивно влияние върху мис‐
лите, асоциациите, когницията, при нарушена
перцепция и затруднен контрол върху поведе‐
нието, в съчетание с видими телесни явления, с
характерни прояви от страна на мимиката, с
промени в сърдечната дейност, в дихателната
дейност, на ендокринната система, на тазовите
резервоари, на кръвното налягане, на органите
на секрецията, на зениците, при стеснено съз‐
нание, с фрагментираност на възприятията, със
силно ограничаване и накъсване на паметовите
следи, със снижена възможност за осъзнаване
на извършваните действия, при затруднен са‐
моконтрол и нарушена критична оценка на пос‐
тъпките.
Предпоставките за такова екстремно прежи‐
вяване и поведение могат да бъдат различни –
трайни личностови особености като изначална
емотивност, импулсивност, експлозивност; въз‐
растови преходи; минимална мозъчна увреда;
актуални и моментни дестабилизиращи състоя‐
ния и ситуации (стрес, умора, безсъние, боледу‐
ване, изтощение и подобни); трайни и преходни
ситуации и особености, предшестващи емоции
и настроение (вкл. кумулиран афект); или съче‐
тания от няколко от тях.
Във възникналата конфликтна ситуация ре‐
шенията на субекта са дълбоко неадаптивни.
Провокациите обичайно са по типа на живото‐
застрашаващи ситуации или действия (изказва‐
ния) на околните с драматична индивидуална
стойност. Механизмът се формира от интегра‐
цията и интерференцията на интензивното въз‐

действие на фактора, изключителната индиви‐
дуална стойност на този фактор, базисните год‐
ности на личността и моментното състояние на
индивида, при непосредствена причинно‐
следствена връзка между предизвикателството
и афектогенното действие, при незабавно из‐
пълнение на действието, при критични условия
и параметри на неочакваната ситуация.
В по‐тесен психодинамичен аспект възмож‐
но е да се намесват и проекции на минали съ‐
бития.
Б. Втората област за обсъждане – поведени‐
ето на индивидите при алкохолно опиване съ‐
що изисква подробен анализ.
H. Joachim (1993) [14] приема, че алкохолът
сам по себе си води до афектно отреагиране с
намален контрол върху импулсите. Взаимов‐
ръзката между употребата на алкохол и агре‐
сивното поведение е многократно изследвана,
като различни проучвания в САЩ показват, че
при извършители на убийства повлияване от
алкохол се открива сред 39–45% от случаите,
както и при 45–46% при случаите на физическо
нападение (Greenfeld and Henneberg, 2001) [15].
До подобни данни достига и проучване, ре‐
ализирано в Англия и Уелс, където авторите
Shaw et al. (2006) [16] разкриват, че при 42% от
извършените убийства се открива анамнеза за
злоупотреба с алкохол. В психологичната лите‐
ратура се обсъждат различни аспекти на взаи‐
мовръзката между употребата на алкохол и аг‐
ресивното поведение. Други автори [17] опис‐
ват три различни вида употребяващи алкохол
лица – невротично структурирани пиячи, които
преди всичко пият с цел да изместят интрапси‐
хичните конфликти, тези лица се открояват със
своята конфликтност и случайно пиене; пиячи
със слаб Аз, които обичайно са интровертни и
при които се отчита депресивна личностова
структура, те обичайно употребяват алкохол в
опит да се защитят от дразнители; автодеструк‐
тивни пиячи, при които се отчитат нарцистична
личностова структура и повишени нива на агре‐
сия, обичайно тези лица са склонни към импул‐
сивно поведение и реализиране на асоциално
поведение (Pernanen 1976) [18].
Когнитивният модел, обясняващ взаимов‐
ръзката между употребата на алкохол и агре‐
сивното поведение, постулира, че употребата на
алкохол увеличава вероятността от агресивно
поведение, като стеснява перцептивното поле,
което опосредства намаляване на способността
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да се откриват вътрешни и външни сигнали, ко‐
ито могат да предоставят решаваща информа‐
ция за намеренията на друг човек в несигурна
ситуация. Steele и Josephs (1990) [19] предлагат
обяснителен модел, при който взаимовръзката
между алкохол и агресивно поведение се опос‐
редства от възникващата вследствие на алко‐
холната употреба нарушена способност за ефек‐
тивно разпределяне на вниманието към мно‐
жество аспекти на дадена ситуация, което опос‐
редства интерпретиране на ситуацията само въз
основа на информация, касаеща най‐изявените
провокиращи агресия аспекти. Лошото функци‐
ониране на екзекутивните процеси се свързва с
импулсивност и агресивност (Giancola et al.,
1996; Golden et al., 1996). Pihl и Hoaken, (2003)
[21] описват четири основни начина, по които
алкохолът действа върху мозъка и увеличава
риска от агресивно поведение. Първо, алкохо‐
лът активира системата за възнаграждение, ко‐
ето увеличава психомоторната активност. В хо‐
да на тази повишена активност, особено в оп‐
ределени контексти, се увеличава вероятността
от провокиране на агресия. Второ, фармаколо‐
гичният ефект на алкохола е свързан с намаля‐
ване на тревожността и увеличава вероятността
за поведение, свързано с поемане на риск,
включително агресия. Трето, алкохолът влияе
върху чувствителността към болка. При ниски
дози чувствителността към болката се повиша‐
ва, което може да увеличи усещането за значи‐
мост на евентуална заплаха и може да доведе
до превантивни действия за премахването ù.
При високи дози чувствителността на болката
намалява, което също може да провокира по‐
вишаване на риска от реализиране на агресия.
Общоприето е отграничаването на три типа
алкохолно опиване – обикновено, усложнено и
патологично (Психиатричен енциклопедичен
речник, 2004).
От типовете алкохолно опиване, представе‐
ни според тяхната уникалност и тежест на пато‐
логията, най‐напред е уместно да бъде изясне‐
но патологичното опиване.
За патологичното опиване8 (ebrietas psycho‐
tica) следва да се отбележи, че то се обсъжда
предимно в българската и рускоезичната спе‐
циализирана литература.
Най‐характерната му особеност е, че то е ва‐
риант на изключителните състояния, които със‐
8

Терминът „опиване“ обхваща всички варианти на повлияване от
алкохол. Н. Шипковенски предлага патологичните форми да бъ‐
дат обособени като „опиянение“.

тояния са свръхостри нарушения на психичната
дейност с помрачение на съзнанието [5, 22, 23,
24, 25]. Етиопатогенезата е различна, но приз‐
наците са сходни – краткотрайна психоза, обик‐
новено единствен уникален епизод в живота на
човека. Проявите са характерни – безсмислено
насилие, последвано от изтощение, сън и амне‐
зия, обичайно след поглъщане на малки коли‐
чества алкохол.
Важно е наличието на трайни предразпола‐
гащи фактори9, както и на временни10 улесня‐
ващи такива.
При такъв тип опиване индивидът не изг‐
лежда повлиян от алкохол, а по‐скоро психоти‐
чен, с възбудно‐агресивни реакции, няма нару‐
шения на говора или на равновесието, коорди‐
нацията е запазена. Възприемането на реал‐
ността е дефектно, налице са илюзии и халюци‐
нации, страх, налудности. Съзнанието е помра‐
чено, дезориентацията е пълна, липсва реална
мотивация, поведението е директен продукт на
психотични преживявания, амнезията е тотална.
При тези характерни за патологичното опи‐
ване параметри да се обсъжда поведение в
рамките на физиологичен афект (силно разд‐
разнение) с неговата поводност и междулич‐
ностен сблъсък, е лишено от смисъл.
Усложненото алкохолно опиване може да
бъде наречено ebrietas complicata. Самият тер‐
мин „усложнено“ означава, че това не е обик‐
новено опиване, а има някои специфични осо‐
бености.
Макар и усложнено (атипично), това опива‐
не остава по‐близко до обикновеното в сравне‐
ние с патологичното.
В етиопатогенезата, както при патологично‐
то опиване, могат да бъдат намерени трайни
или моментни предразполагащи фактори. На‐
личието им обаче не е задължително.
Индивидуалното предразположение е по‐
съществено – понякога лицата с усложнено
опиване са психично болни (шизофрения, афек‐
тивни психози) или с личностови девиации
(личностово разстройство, интелектуален дефи‐
цит), или с остатъчни органични нарушения на
ЦНС, или със зависимост от ПАВ и специално от
алкохол. Като специфичен патогенетичен меха‐
9

По типа на органични увреждания на мозъка, хипертония, мо‐
зъчна атеросклероза, придобита или конституционална непоно‐
симост към алкохола, зависимост към алкохол или други нарко‐
тични вещества и др.
10
Обичайно преумора, телесно изтощение, недохранване, жажда,
безсъние, емоционална възбуда, психотравми, тежки конфлик‐
тни ситуации, хибернация, прегряване и др.
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низъм може да се допусне и утежняване на
ефектите на алкохола при комбинираната му
употреба с медикаменти11 (седатива, хипнотика,
аналгетици) или с други ПАВ, което съчетаване
може да бъде случайно, ситуационно или пред‐
намерено.
Най‐същественият елемент в същността на
усложненото опиване е, че то остава само като
количествено абнормно опиване, за разлика от
патологичното опиване, което е качествено аб‐
нормно.
Описват се разновидности на усложненото
опиване – гневно‐нападателна форма, възбуд‐
но‐депресивна форма с пориви за себеунищо‐
жение, хистрионна форма с дискоординирана
свръхактивност и демонстративност, варианти с
депресивен афект, с маниакален афект, с пара‐
ноидна нагласа, с изразена речедвигателна
възбуда, с хебефренни черти, с шизофренни
черти, епилептоиден вариант, сомнолентен ва‐
риант и пр., като в едно и също опиване могат
да се разгърнат повече от една форми.
В обсъжданата тема за съпоставимостта и
едновременното разгръщане на физиологичен
афект и на опиване обаче само някои разно‐
видности на усложненото опиване могат да
имат по‐съществено значение [26].
Такъв би бил експлозивният вариант с резки
избухвания на недоволство, раздразнение и
злоба при незначителни дразнители. При
дисфоричния вариант априорно са налице пос‐
тоянно напрежение, недоволство, неприязън,
злоба, които лесно преминават в агресия. Епи‐
лептоидният вариант се проявява с изначална
мрачност на настроението, дисфория и бързо
нарастваща агресия с раздразнение и злоба към
околните, които прояви се засилват от опитите
да им противодействат. Първоначално агресия‐
та е именно спрямо противодействащите лица,
но може бързо да се генерализира. При тези
варианти е уместно изясняването на базисните
биологични параметри и установяването/от‐
хвърлянето на органична мозъчна патология. За
експлозивния, дисфоричния и епилептоидния
вариант на усложненото опиване остават воде‐
щи проявите на непосредствената възбуда и
особено установяването на възбуда преди ин‐
цидента и преди евентуалната драматична про‐
вокация от жертвата на агресията, наличието на
предхождащи алкохолни вегетативни реакции,
отслабване на задръжките и на себеконтрола,

изначална неориентирана и безповодна разд‐
разнителност, злоба, ненавист, негативно‐агре‐
сивни реакции по незначителен повод или без
повод. Тези особености са характерни за ус‐
ложненото опиване към всички заобикалящи
обекти, в които жертвата може дори да е по‐
паднала случайно.
Докато при така описаните варианти на ус‐
ложненото опиване априорно личат разнооб‐
разни негативни афекти и изначална агресивна
готовност, то параноидният вариант е по‐
различен от тях с параноидната генеза на нарас‐
тващата двигателна и речева активност, особе‐
но когато те са съпроводени от агресивни проя‐
ви срещу някого. Основната мотивация на по‐
ведението обаче произлиза не от налудности‐
те12, а от реални стълкновения с жертвата (Н.
Шипковенски, 1975), което още повече услож‐
нява преценката. Този рядък вариант може да
се анализира и като опиване на границата меж‐
ду усложненото и патологичното опиване,
предвид установените налудности, а особено
внимание заслужава именно мотивирането –
реален или имагинерен конфликт с жертвата. За
приемането на усложнено алкохолно опиване
от параноидния вариант с агресивни прояви
срещу конкретно лице, а не за разгръщане на
физиологичен афект спрямо това лице, е важно
да бъдат установени няколко съществени де‐
тайла – неадекватно възприемане на реалност‐
та (наличие на налудности, макар и откъслеч‐
ни), обичайно отсъствие на свръхинтензивна
провокация, отсъствие на рязко превключване
на поведението, относително запазена връзка с
реалността, понякога флуктуиращо протичане
[27].
За отграничаването изобщо на атипичното
опиване от физиологичния афект е необходимо
паралелно да бъдат изяснени също и характер‐
ните реакции на този индивид в състояние на
опиване въобще, които може да са изначално
възбудно‐агресивни или дисфорични, при което
вероятността конкретната възбуда да е физио‐
логичен афект силно се редуцира. Необходимо
е да се изясни също налице ли е изначална лич‐
ностова склонност към възбудно‐агресивни ре‐
акции или към параноялни реакции, които само
се интензифицират от опиването, както и какви
са били предходните отношения между агресо‐
ра и жертвата. Ако са били заредени с негатив‐
на енергия, при алкохолното опиване тази енер‐

11

12

http://sudebnaja.ru/otravlenie‐alkogolem/311‐atipichnye‐varianty‐
alkogolnogo‐opyaneniya.html

Дали са налудности, или свръхценностни интерпретации, вещо‐
то лице следва да изясни
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гия лесно би била изпусната от контрол, като
самото опиване е провокирало нейното осво‐
бождаване.
Намирането на типичните за физиологичния
афект параметри от типа на актуален свръхос‐
тър драматичен повод, внезапност, непосредст‐
вена причинна връзка, спонтанност на действи‐
ята, много кратка продължителност, свръхин‐
тензивност на реакцията, съпътстващи вегета‐
тивни прояви, внезапен завършек, последващи
състояния на отпадналост, дори чувство на вина
биха позволили да се направи преценка за
афективна реакция.
Задължително изискване е обаче да не са
намерени каквито и да е характерни прояви на
атипично опиване от който и да е вариант.
Сходните при двете ситуации детайли не но‐
сят съществена диференциалнодиагностична
стойност.
В обобщение, становището на П. Маринов
(2017), че „Усложненото опиване и особено па‐
тологичното опиянение са категории, които са
несъвместими с физиологичния афект“, трудно
би могло да бъде оспорвана.
Обикновеното алкохолно опиване и веро‐
ятността да възникне физиологичен афект след‐
ва да бъдат анализирани от няколко позиции.
Основателен е аргументът, че „съществува
известно съотношение между концентрацията
на алкохола в кръвта (респ. организма) и функ‐
ционалните разстройства“ (Раданов, 2001) [28],
към които следва да бъдат отнесени и психич‐
ните преживявания, и поведенческите прояви.
Основен критерий за оценка на състояние
на опиване е информацията за скорошната
употреба и клинично определими физиологич‐
ни, психологични и поведенчески симптоми
(Куценок И.) [29]. Най‐измеримият елемент при
опиването е нивото на летливи вещества в те‐
лесните течности, установено апаратно. Разли‐
чията между отделните методи не са значими
при обсъждането на психичните и поведенчес‐
ките прояви, предвид влиянието на множество
съпътстващи фактори. „Златният стандарт” за
измерването на етанол в телесните течности все
пак остава газхроматографският метод [30].
Алкохолното опиване се развива постепенно,
както и постепенно индивидът се освобождава от
това влияние. С нарастването на изпитите коли‐
чества алкохол се покачва нивото на редуциращи‐
те летливи вещества и се променя поведението на
индивида, но паралелът не е абсолютен.
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Схемите за оценка на степените на алкохол‐
но повлияване са много. Всички те правят съ‐
поставка между нивото на летливи редуциращи
вещества и промени във вида на индивида и в
поведението му.
Степените на обикновеното алкохолно опи‐
ване според установените промили алкохол в
кръвта, от гледна точка на експертизата на пси‐
хичното състояние имат по‐условно значение,
предвид намесата в психично‐поведенческите
прояви на индивида на множество различни
фактори, като нивото на етанол в телесните теч‐
ности е само един от тях, макар и много важен.
Българските автори, изследвали обикнове‐
ното алкохолно опиване, са предимно от об‐
ластта на психиатрията и съдебната медицина.
Основни ръководства за преценка на степента
на алкохолното опиване са тези на Ст. Раданов
(2001) [28] и на Ив. Попвасилев и Ст. Раданов
(1984) [31].
Те приемат субклинична фаза (до 0.50‰),
при която липсват външни белези на опиване.
Прецизни инструменти обаче могат да регист‐
рират отклонения дори и в тази субклинична
фаза, които остават незабележими в общото
впечатление от поведението на индивида.
Леката степен (0.50‐1.50‰) се съпро‐
вожда от емоционална неустойчивост, весело
настроение, повишено самочувствие, намалена
самокритичност, самодоволство, желание да се
говори повече, склонност към спорове, цинични
изявления, повишена инициативност, намалено
чувство за отговорност, наред с нарушения на
координацията, психична ретардация, отслаб‐
ване на вниманието и съобразителността. За
диагнозата са важни и съпътстващите явления
като лицева хиперемия, тахикардия или тахи‐
аритмия, усилен апетит, разтормозване на ли‐
бидото, но са вероятни и състояния на отпусна‐
тост или сънливост. Съществен детайл е запазе‐
ният спомен. Мирисът на алкохол вече е доло‐
вим.
Имайки предвид обаче явлението повишен
толеранс при индивиди със системна употреба
на алкохол, тези прояви могат да бъдат все още
дискретни дори на ниво 1,50‰, както и обратно
– да бъдат по‐изявени при ниските нива (малко
над 0.50‰) при индивидите с епизодична упот‐
реба или при срив на толеранса у системно
употребяващите. Така че леката степен на опи‐
ване (според нивото етанол в кръвта) и съпътст‐
ващите я психични и поведенчески особености
може да се изразява с много богата палитра от
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преживявания и действия, а преценката следва
да е строго индивидуализирана и не само върху
нивата на редуциращи вещества.
За леката степен на опиване (също 0.50‐
1.50‰) рускоезични автори [32] описват сходни
прояви – ускоряване, непоследователност и по‐
върхностност на мисленето, плитки и бързопре‐
ходни колебания на емоционалния фон, ако
възникнат (обидчивост, досада, нетърпение с
оттенък на раздразнение).
Средната степен (1.50‐2.50‰, Ст. Раданов,
2001, Ив. Попвасилев и Ст. Раданов, 1984) се
характеризира с нарушаване в значителна сте‐
пен на перцепцията, на вниманието, на мислов‐
ните процеси, на ориентацията. Налице е отно‐
во емоционална лабилност, като периодите на
повишено настроение могат бързо да се сменят
с потиснатост, самосъжаление и плач. Характер‐
ни са раздразнителност, придирчивост, обид‐
чивост, неадекватни реакции, понякога агресия.
Нарушено е равновесието, установява се дизар‐
трия, реакциите са забавени, зеничните реак‐
ции са отслабени, регистрира се нистагъм, на‐
лице е отново тахикардия. Споменът е запазен,
но вече частично, помнят се само основните
щрихи, особено емоционално значимите мо‐
менти, а незначителните подробности не могат
да бъдат възстановени (палимпсести). На този
фон могат да възникнат конфабулации.
Отново в специализираната литература на
руски език при средната степен (1.5‐3.0‰) са
описани забавяне на асоциативния поток, ди‐
зартрична реч, вниманието се превключва
трудно, рязко отслабва годността за критична
оценка на своите възможности и на действията
на околните, което може да доведе до разно‐
образни конфликти. Емоциите могат да се вла‐
деят от мрачност и гневливост. Ситуацията се
оценява фрагментирано, може да изглежда по‐
застрашителна, може да се извършат неадек‐
ватни или дори противоправни действия. Това
опиване обичайно завършва със сън и след съ‐
буждане не са редки слабост, вялост, жажда,
тежест в главата, понякога раздразнителност
или понижено настроение.
Тежката степен (над 2.50‰, Ст. Раданов,
2001, Ив. Попвасилев и Ст. Раданов, 1984) е
съпроводена от тежко потискане на централна‐
та нервна система. Когато алкохолната концен‐
трация в кръвта надвиши 3.00‰ се разгръща
алкохолна кома, а при 4.00‐5.00‰ е възможно
да настъпи смърт. Това е дълбоко потискане на
мозъчната функция с груби соматични, невроло‐

гични и психични прояви, както и вероятен ле‐
тален изход.
Схемата на оценка на алкохолното повлия‐
ване при англоезичните автори е по‐различна.
Нивата на алкохол в кръвта и тук са основният
аргумент, но не се разграничават фиксирани
степени на опиване, а особеностите на състоя‐
нието и поведението са по‐съществените харак‐
теристики.
Така в Alcohol intoxication, Signs and symp‐
toms [33] се описва, че при нива 0.01‐0.29‰ ли‐
цето може да изглежда нормално. Нивото 0.30‐
0.59‰ може да се съпровожда от отслабени
социални задръжки, веселост, лека еуфория,
релаксация, многословност. Интоксикация на
ниво 0.60–0.99‰ е съпроводена от отслабени
задръжки, зачервяване, еуфория, екстраверт‐
ност, повишен праг за болка. Ниво етанол от
1.00–1.99‰ вече е съпроводено от безчувстве‐
ност за болка, залитане, възбуда, буйстване,
прекалено изразени емоции, наред с гадене и
повръщане, световъртеж. Диапазонът 2.00–
2.99‰ е характерен с гняв или тъга, антерог‐
радна амнезия, смутена сетивност, инхибирано
сексуално желание, промени в настроението,
гадене, нарушена възможност за разбиране,
възможност за ступор. Нива на и над 3.00‰ ве‐
че са съпроводени от дълбоко потискане на ЦНС
и кома, а нива над 5.00‰ са летални.
Сходни са и данните от Kurt M. Dubowski
(2006) [34] и E. Cirino [35]. Като по‐близки до те‐
мата и с по‐широк коментар на поведенческите
особености при различните степени на алко‐
холно повлияване следва да бъде споменат и
екипът на Ada’s Medical Knowledge Team [36]. В
диапазона 0.1‐1.0‰ ниво на редуциращи лет‐
ливи вещества те описват освен вече спомена‐
тите леки нарушения на вниманието и паметта,
но и нарушения на преценките. В диапазона
1.5‐3.0‰ са представени и промени на настрое‐
нието, още по‐изразени нарушения на внима‐
нието, паметта и преценките, отслабване на от‐
зивчивостта, бдителността и времето за реак‐
ция, понякога объркване. При тежката степен на
алкохолна интоксикация на ниво 3‰ освен пси‐
хомоторните затруднения се регистрират и на‐
лудности и халюцинации.
В други публикации [37] отново се подчер‐
тава, че във фазата на „вълнение“ – с ниво на
алкохол между 0.9‐2.5‰, употребилият може
да е емоционално нестабилен и да няма кри‐
тична преценка.
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EВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА: ФИЛОГЕНЕЗА И ОНТОГЕНЕЗА.
ЙЕРАРХИЧЕН МОДЕЛ НА ЧОВЕШКИЯ МОЗЪК
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Резюме. Представени са основни аспекти на еволюционната психиатрия – еволюционната пара‐
дигма, приложена към психиатрията, включително еволюционни обяснения за произхода на пси‐
хиатричните състояния и разстройства. В началото започваме с кратко въведение, споменаващо
основни недостатъци на приложението на класическия биомедицински подход в психиатрията.
След това представяме основни еволюционни аспекти на човешката природа и развитието ù: фи‐
логенеза, йерархичната структура на човешкия мозък и онтогенеза. Завършваме с някои от значи‐
мите еволюционни обяснения за произхода на психиатричните разстройства.
Ключови думи: еволюционна психиатрия, човешка природа, филогенеза, еволюирали психологични меха‐
низми, архетипна предразположеност, онтогенеза, триединен мозък

THE EVOLUTION OF HUMAN NATURE: PHYLOGENESIS AND ONTOGENESIS.
HIERARCHICAL MODEL OF THE HUMAN BRAIN
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Abstract. Main aspects of evolutionary psychiatry are introduced – the evolutionary paradigm as applied
to the field of psychiatry, including evolutionary explanatory framework for the origins of psychiatric
conditions and disorders. We start with a short introduction of the main deficiencies of the classical
biomedical model in relation to psychiatry. Then we present some major evolutionary aspects of human
nature and its development – phylogenesis, the hierarchical structure of the human brain and
ontogenesis. We conclude with some of the most significant evolutionary explanations on the origins of
psychiatric disorders.
Key words: evolutionary psychiatry, human nature, phylogenesis, evolved psychological mechanisms, archetypal
predisposition, ontogenesis, the triune brain

ВЪВЕДЕНИЕ
Медицинският модел в психиатрията. Въп‐
реки че психиатрите дефинират и класифицират
психични заболявания като шизофрения, деп‐
ресия и т.н., в много от случаите сред тях липсва
сигурна и ясна представа защо хората страдат от
тях. Невроучените също се затрудняват да де‐
монстрират ясна физическа етиология на тези
заболявания. Откриването на „Светия Граал“ на
еднозначните биологични маркери (ендофено‐

типи) продължава да бъде трудно осъществима
цел въпреки безспорния напредък в областта на
биологичната психиатрия. Все пак изследването
на пациентите и класифицирането на техните
психични симптоми със сигурност не са безпо‐
лезни дейности. Наблюдението, диференциа‐
цията и класификацията са естествени средства,
чрез които нашите познавателни способности се
стремят да наложат ред в хаоса. Явленията
трябва да бъдат разпознати и разграничени,

А. Бешков, В. Акабалиев, Пл. Въргов и др. Еволюция на човешката природа: филогенеза и онтогенеза …

преди да бъдат обяснени. Дескриптивната кла‐
сификация на психичните заболявания обаче не
дава ясни указания за етиологията или лечение‐
то на заболяванията, които тя е дефинирала, а
пък описанието на „нормалните“ емоции, ког‐
ниция и поведения от психолози и социолози
като че ли все още не предлага убедително
обяснение защо човешките същества се държат
по този начин. Главните въпроси, които фило‐
софът Дейвид Хюм задава, са винаги актуални
поради изключителната им значимост: Как рабо‐
ти умът, а оттам и защо работи по такъв начин,
а не по друг, и от тези две съображения: каква е
базисната природа на човека (и на ума)? Той
определя като най‐значим въпроса: Защо чо‐
вешката природа е такава, каквато е?

ФИЛОГЕНЕТИЧНОТО ИЗМЕРЕНИЕ
Миналото не си е отишло. И изобщо не е минало.
У. Фокнър

Затрудненията на психиатрията, психология‐
та и социологията при опитите им за обяснение
на човешкото поведение – и в норма, и в пато‐
логия – може би се дължат на постоянното им
нежелание да се примирят (или помирят) с на‐
учната революция на Чарлз Дарвин [1, 2], а съ‐
ответно и да я включат в тях. Техните формули‐
ровки и открития като че ли нямат обединява‐
щото сближаване на концептуална рамка, свър‐
зваща основните черти на човешкия живот с
естествената история на нашия и другите живо‐
тински видове. Всички видове са свързани, като
по‐сложните са еволюирали от по‐простите
форми чрез обвързаните процеси на генетична
мутация и естествен отбор. В хода на човешката
еволюция не сме преставали да бъдем бозай‐
ници или примати. Всъщност човешкият мозък
включва все още функциониращи и много по‐
древни мозъци на бозайници и влечуги [3, 4].
Развитието на етологията, поведенческата еко‐
логия и социобиологията най‐накрая прави въз‐
можно приближаването на психологията и пси‐
хиатрията до основите на биологичната наука [5].
Голям пробив са юнгианските архетипи
на филогенетичната психика, наречени „ко‐
лективно несъзнавано“ [6]. Според юнгианска‐
та гледна точка целта на живота е възможно
най‐пълното реализиране на архетипната прог‐
рама, а психопатологията е свързана с това, че
околната среда не успява, частично или напъл‐
но, да посрещне една или повече основни архе‐
типни нужди на развиващия се индивид.
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Преди Bowlby [7, 8, 9, 10, 11] е било общоп‐
рието, че поведението на привързаност на бе‐
бето, както и практически всички други човешки
поведения, се усвоява чрез „оперантно конди‐
циониране“, свързано с естествени награди и
наказания. Теорията за „шкафчето за любов“
постулира, че основното възнаграждение за
предизвикване на привързаност у бебето е хра‐
ната; обгрижващото поведение се преживява
като възнаграждаване, а липсата на майчино
внимание се преживява като наказание. Бебе‐
тата се привързват към майките си и майките
към децата си не толкова чрез учене, колкото
инстинктивно. Очевидно е, че майките и децата
нямат нужда да се учат да се обичат един друг:
те са вътрешно програмирани за това още от
раждането. Формирането на връзката на при‐
вързаност между майката и бебето е пряк израз
на генетичното наследство на нашия вид.
Всеки животински вид притежава репертоар
на поведение. Този поведенчески репертоар
зависи от еволюцията на структурите, вградени
в централната нервна система на видовете, на‐
речени вродени освобождаващи механизми
(Tinbergen, 1951), подготвени да бъдат активи‐
рани при подходящ стимул от околната среда
[12, 13]. Когато се появи такъв стимул, вродени‐
ят механизъм се освобождава и животното реа‐
гира с характерен модел на поведение, който се
адаптира чрез еволюция към ситуацията. Нап‐
ример съществуването на силна връзка между
новороденото и майката се развива при отсъст‐
вието на конвенционални награди. Една човеш‐
ка майка усеща безпомощността и нуждата от
грижи на новороденото си, а през следващите
дни е обзета от чувства на любов, привързаност
и отговорност. Bowlby [7, 8, 9, 10, 11], подобно
на Jung, твърди, че подобен отговор е природно
заложен. С.Н. Waddington (1957) постулира, че
онтогенетичното развитие на всички живи орга‐
низми се определя от последователни предва‐
рително програмирани епигенетични пътища
[14]. Всяко поведение, както човешко, така и
това на другите видове, зависи от епигенетич‐
ните правила, които контролират психосоциал‐
ното развитие на индивида [15].
Наличието на невропсихични склонности се
нарича по различен начин: „модели на психоби‐
ологична реакция“ (Gilbert), [16, 17, 18, 19, 20],
„състояния на готовност/склонност“ (Gard‐
ner), [21, 22], „генетично предавани стратегии
за отговор“ (Wenegrat), [23], „еволюирали пси‐
хологични механизми“ (Buss), [24, 25, 26, 27],
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„подготвени тенденции“ (Nesse) [28, 29]. Те са
отговорни за решаващи, специфични за видове‐
те модели на поведение, които са се развили,
защото увеличават максимално годността на
организма да оцелява и за да може гените му
да оцелеят в средата, в която се развива. Тези
стратегии са споделени от всички представите‐
ли на вида. Според еволюционните разбирания
психопатология е налице тогава, когато те бъдат
увредени в резултат на средови удари или не‐
достатъци в критичните етапи на онтогенетич‐
ното развитие.

ЕВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА:
ФИЛОГЕНЕЗА И ОНТОГЕНЕЗА

Ние сме високоразвити социални животни.
Нашият голям мозък (спрямо нашето телесно
тегло) носи неизличими следи от дългата ни
еволюционна история: от влечугите през бозай‐
ниците до приматите [3, 4]. Кодирани в този мо‐
зък са основни архетипни предразположения,
които ни насочват към определен начин на
мислене, чувстване и поведение. Тези архетип‐
ни предразположения се развиват по същия
начин като анатомията и физиологията на на‐
шите тела и зависят от променливите на окол‐
ната среда за своето изразяване. Тези основни
архетипни единици са отговорни за типичните
човешки начини на поведение и придобиване
на опит. Според еволюционната парадигма
крайната “цел” на нашето съществуване е уве‐
ковечаване на нашите гени, а предаването на
нашите гени на следващото поколение е основ‐
ната причина за нашето поведение. Архетипни‐
те ни склонности са адаптирани, за да ни позво‐
лят да оцелеем достатъчно дълго в средата, в
която сме се развили – "средата на еволюци‐
онна адаптираност" (СЕА), за да дадем на ге‐
ните си възможност да преминат в нашето по‐
коление.

ЕВОЛЮЦИЯ НА АРХЕТИПНИТЕ СКЛОННОСТИ
В генетичната структура на вида вследствие
естествения отбор на еволюцията е фиксирана
предразположеността към определени типове
специфични модели на емоции, придобиване
на познания (когнитивни способности) и пове‐
дение. В резултат на спонтанни и случайни ге‐
нетични мутации индивидът може да придобие
характеристики, които го правят по‐добре при‐
годен от своите събратя да реагира адекватно
на определена типична ситуация, например

атака от хищник. По този начин такъв индивид
ще оцелее и ще предаде новата си генетична
конфигурация на следващите поколения, които,
притежавайки желаната характеристика, ще се
конкурират по‐ефективно в борбата за същест‐
вуване. В резултат на това новият атрибут се ус‐
тановява като стандартен компонент в генетич‐
ната структура на вида. По този начин нашите
архетипни склонности са се адаптирали към ти‐
пичните ситуации в човешкия живот. Повтаря‐
щият се избор на случайни мутации в продъл‐
жение на хиляди поколения и милиони години
е довел до настоящия геном на човешкия вид. И
геномът се изразява толкова сигурно в структу‐
рата на човешката психика и поведение, колко‐
то и в анатомията на човешката физика.
Естественият отбор насърчава еволюцията
на характеристиките, които са от полза за оце‐
ляването на животните. Дарвин предполага два
други начина на отбор: междуполов и подбор
на партньори [2]. Изборът при чифтосване под‐
помага еволюцията на характеристиките, които
са от полза за едно животно, когато се конкури‐
ра с други от същия пол за сексуален партньор
(напр. размер, сила); изборът на партньор спо‐
мага за развитието на характеристиките, които
правят животното привлекателно за противопо‐
ложния пол като потенциален партньор за раз‐
множаване (например физически характеристи‐
ки). Успехът в борбата за оцеляване, свързан с
успеха в съревнованието за сексуални партньо‐
ри, повишава репродуктивната способност на
индивида – индивидът предава на потомците
повече копия от своите гени.
Все пак дарвиновите стратегии за сексуална
и репродуктивна способност, които се фокуси‐
рат върху индивида, се оказват неадекватни, за
да обяснят някои поведения на животните като
саможертва и алтруизъм. В резултат на това
дарвиновата идея за репродуктивната способ‐
ност била заменена с неодарвинистката кон‐
цепция за „приобщаваща способност“. Това,
което е по‐важно от оцеляването на индивида,
е оцеляването на гените на този индивид.
„Приобщаващата способност“ се отнася до броя
копия на генетичния материал, които даден ин‐
дивид успява да предаде не само на преките си
потомци, но и на индиректните потомци, както
и на племенниците и братовчедите, които спо‐
делят част от неговите гени. Както репродуктив‐
ната, така и приобщаващата способност са раз‐
работили различни правила за отговор, страте‐
гии и тактики на социалното поведение, които
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засилват вероятността за оцеляване на гена,
напр. грижа и закрила на децата, връзка с връс‐
тници, търсене на статус, ухажване, сексуална
връзка, споделяне и съхранение на храна, сът‐
рудничество, различаване на непознати, враж‐
дебност към външната група и лоялност към
собствената, обучение и възпитание, вярвания‐
та и практиките на мита, религията и ритуала.
Тъй като в СЕА човешките същества са живеели
в малки групи, в които между всички членове е
съществувала някаква генетична връзка, тези
стратегии обикновено са били насочени към
роднини.
Като концепция способността предполага
относителност: способността ви е по‐голяма от
тази на приятеля ви, ако в следващото поколе‐
ние се появят повече гени. На практика това во‐
ди до компромиси, които влияят на поведение‐
то по предсказуем начин.
Базисни (биосоциални) причини и прокси‐
мални причини (еволюирали психологични
механизми, юнгиански архетипи) за поведени‐
ето. Базисните причини са оформили човешкия
геном в продължение на милиони години под
селекционния натиск, докато проксималните
причини действат чрез житейския (онтогенети‐
чен) опит на индивида. Базисните предразпо‐
ложения, кодирани в мозъка на новороденото
бебе, предоставят основния план за "прокси‐
малното" развитие. Те също така действат и ка‐
то ограничения за обхвата и развитието на
проксималните функции. Специфичните за да‐
дена област проксимални причини служат като
тенденции, за да бъдат заучени определени
поведенчески реакции, а не други, за опреде‐
лени ситуации. Голяма част от поведението, за
което се смята, че е заучено, например поведе‐
нието на привързаност на бебето, е по‐подходя‐
що да бъде разбирана като предварително
програмирани архетипни предразположения.
Гените не са твърди детерминанти на социално‐
то поведение, а конвейери на потенциала за ха‐
рактерни за вида модели на поведение. Основ‐
ният фокус на еволюционната психиатрия е
природата и функцията на проксималния архе‐
тип, а не изпълнението на базисните причини.
Пациентите не се оплакват от неуспеха да под‐
силят „приобщаващата си способност“, а от нес‐
пособността си да създадат връзка, което често
е източник на човешка психопатология и стра‐
дание. Естественият отбор ни е снабдил с архе‐
типни склонности, които в подходящ контекст
ни подтикват към поведение, което подсилва
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„приобщаващата способност“. Но много неща
зависят от контекста (случая) и в този смисъл
„животът е лотария“. Преследването на биосо‐
циални цели има несъзнателното следствие да
улеснява „приобщаващата способност“, докато
неуспехът в постигането на тези цели води до
психически стрес. Например проксималната цел
да се отдиференцират непознатите от роднини‐
те е обезпечена от базисната цел „оцеляване на
най‐силните“. Юнг постулира много архетипи –
принадлежност, свързване, ухажване, чифтос‐
ване; йерархичност, класиране, доминиране;
архетип на „непознатия“, външни групи, пара‐
ноя. От гледна точка на Юнг има толкова архе‐
типи, колкото общи ситуации съществуват в жи‐
вота [6].
ВРОДЕНИ СКЛОННОСТИ И МОЗЪК
Le coeur a ses raisons, que la raison ne connaît point.
(Сърцето има своите основания,
за които разумът нищо не знае.)
La Rochefoucauld

Човешкият мозък е йерархична система: то‐
ва е отражение на неговата архитектура, ево‐
люция и огромна функционална сложност. Две‐
те масивни мозъчни хемисфери са сравнително
нови придобивки. Много по‐старите части на
мозъка все още притежават пълна функционал‐
на цялост. Като груба разлика между тези по‐
стари и по‐нови компоненти, Джеймс Олдс [30]
ги нарича съответно „горещи“ и „студени“ мо‐
зъци. "Горещият" мозък е средният мозък, кой‐
то може да бъде идентифициран с фройдисткия
"id": той функционира в съответствие с "прин‐
ципа на удоволствието" [31, 32], тъй като е им‐
пулсивен, непредпазлив и безсрамно апетитен.
Горещият мозък „иска своето и го иска сега“.
„Студеният” мозък, или неокортексът, от друга
страна, е по‐рационален и по‐податлив на со‐
циално кондициониране: подобно на Eгото (Аз‐
а) на Фройд, той регулира страстите на горещия
мозък спрямо околната среда в съответствие с
„принципа на реалността“ и ги принуждава да
се вслушват в ограниченията на външната необ‐
ходимост. Пол Маклийн [33, 34, 35] схващал мо‐
зъка не като единство, а като три мозъка в едно:
триединният мозък, всеки с различна филогене‐
тична история, своя собствена специална инте‐
лигентност, собствена специална памет, собст‐
вено чувство за време и пространство, и свои
собствени двигателни функции (фиг. 1). Доми‐
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ниращата лява мозъчна хемисфера представля‐
ва четвърта и филогенетично най‐нова система,
специфична за нашия вид [36].

Фиг. 1. Трите мозъка на Маклийн [33]

Мозъкът се е развил в четири етапа:
1. Рептилният мозък е нашият най‐примити‐
вен церебрален компонент, развил се при на‐
шите предшественици влечугите преди около
300 милиона години. Ние го споделяме с всички
други сухоземни гръбначни животни и той оста‐
ва забележително непроменен от еволюцията.
Той съдържа ядра, които са жизненоважни за
поддържането на живота, напр. контролиране
на сърдечно‐съдовата и дихателната дейност.
Поведенческите отговори на това ниво се уп‐
равляват от сравнително автоматични инстинк‐
ти. Типичното за влечугите поведение на тери‐
ториалност (придобиване и отбрана на терито‐
рия), стремеж към превъзходство, агонистична
заплаха се проявява на този етап на развитие. В
този ранен еволюционен етап емоциите все
още не са се появили, нито е имало познавател‐
на оценка на бъдещи или минали събития. Реп‐
тилният мозък осигурява автоматична, прину‐
дителна спешност за голяма част от човешкото
поведение, когато свободната воля отстъпва и
хората действат инстинктивно, след което често
се самообвиняват заради своята омраза, пред‐
разсъдъци, принуди, конформност, измама и
лукавство. Нашите движения, вътрешни субек‐
тивни чувства, фантазии и мисли са обусловени
от еманации на рептилския мозък.
2. Палеобозайническият мозък включва
лимбичната система. Лимбичната система е хо‐

меостатичен механизъм par excellence: под‐
държа чувствителен контрол на нивата на хор‐
моните, балансира глада и насищането, сексу‐
алното желание и задоволяването, жаждата и
задържането на течности, съня и будността. Хи‐
покампът, хипоталамусът, таламусът и хипо‐
физната жлеза са добре описани като "диригент
на ендокринния оркестър". Това е поведение на
съхранение и регулация на паметта, което обез‐
печава самосъхранението и размножаването на
вида. Тя включва и най‐старата и най‐прими‐
тивна част от развиващата се мозъчна кора –
палеокортекса. С лимбичната система се появя‐
ват основните емоции на страха, гнева, любовта
и привързаността, свързаните с тях връзки и
размножаване. Трите форми на поведение, ко‐
ито най‐ясно разграничават еволюционния пре‐
ход от влечуги към бозайници, са: (1) сестринс‐
ки и майчински грижи, (2) аудиовокална кому‐
никация за поддържане на контакт между май‐
ката и потомството и (3) игра. Най‐примитивна‐
та и базисна вокализация на бозайниците е
„призивът при разделяне“, който първоначално
е служил за поддържане на близостта между
майката и потомството, а по‐късно е поддържал
контакта между членовете на групата. Играта е
еволюирала като средство за насърчаване на
груповата хармония и принадлежност. Тези по‐
ведения на майката и потомството и поведени‐
ето на връстниците нямат аналог в рептилния
мозък. На този етап осъзнаването е по‐силно
изразено и поведението е по‐малко определе‐
но от инстинктите.
3. Необозайническият мозък е неокортек‐
сът. Той е отговорен за когнитивните и сложни‐
те процеси на възприемане. Поведението, въз‐
никващо в неокортекса, е "съзнателно", "доб‐
роволно" и "рационално", което отразява факта,
че има чувство за личен контрол над това пове‐
дение, за разлика от емоционалното (лимбич‐
но) и инстинктивно (базисно/рептилно) поведе‐
ние. На това ниво има висока степен на съзна‐
ние за разлика от частичното осъзнаване и ог‐
раниченото чувство за контрол, което характе‐
ризира емоционалното поведение и относител‐
ната липса на контрол, която е типична за инс‐
тинктивното поведение.
4. Човешкият мозък. На това ниво се наб‐
людава латерализация на функциите между
двете полукълба, като лявата доминираща хе‐
мисфера е отговорна за рационалното, емпи‐
рично мислене, езика и речта. Човешките емо‐
ционални реакции зависят от невронните пъти‐
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ща, свързващи лимбичната система с дясната
мозъчна хемисфера. Тази сложна дясно‐
хемисферна–лимбична система на привърза‐
ност е под контрола на лявата фронтална сис‐
тема, което предполага, че "студената" господс‐
тваща хемисфера има роля в потискането на
емоционално „тонизиращите“ дейности на "го‐
рещия" мозък на палеобозайниците. Увелича‐
ването на размера и сложността на човешкия
мозък след рептилния стадий ни е снабдило с
три централни обработващи блока, или едини‐
ци, за вземане на решения, всеки от които отго‐
варя по свой характерен начин на промените в
околната среда. Въпреки че активността на реп‐
тилния, палеобозайническия и необозайничес‐
кия мозък е до известна степен координирана,
всеки от тях запазва степен на автономност, ко‐
ето може да доведе до психопатология.
Триединният мозък осигурява дом за „три‐
единния ум“. Много мислители, включително
Платон, Свети Августин, Монтен, Фройд (Id, Ego,
Superego), [32], Юнг [6] (архетипните системи
имат невронален субстрат във филогенетично
стари части на мозъка), са забелязали, че умът
притежава отделни функционални компоненти,
които се конкурират помежду си за цялостен
контрол на поведението. Различно приписвани
на такива органи като „главата“, „сърцето“ и
„червата“, разумът, емоцията и инстинктът мо‐
гат да показват различни намерения, когато
става въпрос например да избереш „половин‐
ка“ или да покажеш доблест в битката: трие‐
динният мозък на Маклийн подкрепя тази дъл‐
гогодишна концепция за „три ума в едно“ (нев‐
рологичната „света троица“).

ЧОВЕШКАТА ОНТОГЕНЕЗА: ЕТОЛОГИЧНИЯТ ПОГЛЕД
Етологията разглежда човешкото същество
като психофизична система с вграден биологи‐
чен часовник: както нейната структура, така и
неговият жизнен цикъл са предопределени от
еволюционната история на неговите гени. Дока‐
то биологичният часовник тиктака и жизненият
цикъл се разгръща, системата приема и включва
в себе си житейския опит на индивида. Но ние
сме наясно само с онтогенетичните аспекти на
нашето собствено съзряване, до голяма степен
неосъзнавайки филогенетичния (базисния, дис‐
талния) план, на чиято основа то се случва.
За разлика от модела tabula rasa, възприет
от бихейвиоризма, еволюционната психиатрия
разглежда човешкия организъм на последова‐
телни етапи от жизнения цикъл, през които той
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обработва определени видове данни, изпитва
определени психофизични състояния и произ‐
вежда определени видове поведение. Съзрява‐
нето изисква съхраняване на обработените
данни на всеки етап и преминаване към след‐
ващия етап за справяне със следващите обстоя‐
телства. По този начин развитието (в хода на
онтогенезата) протича през до голяма степен
предварително определени серии от последо‐
вателности, всяка от които е свързана с етап от
естествения жизнен цикъл на видовете (фило‐
генезата) и се проявява във видово специфично
поведение; „В крайна сметка всеки индивидуа‐
лен живот е едновременно вечният живот на
вида“ (Jung). Онтогенезата е кратко повторение
на филогенезата [6]. Във всеки един момент във
всяка популация ще има индивиди, достигнали
различни етапи в последователността на разви‐
тието; всеки от тях ще притежава определен
запас от данни и следователно ще демонстрира
поведение, което ще стимулира други, които са
достигнали подходящия стадий за отговор
(Henry and Stephens, 1977) [36]. Продуктът от
взаимодействието между такива индивиди ще
бъдат определени типични взаимоотношения.
Bowlby [7, 8, 9, 10, 11] за първи път е представил
този етологичен поглед към онтогенезата в пси‐
хиатрията. Например вродените системи за по‐
ведение, които медиират привързаността на
младите към възрастните, допълват тези, които
медиират грижите за младите от възрастните;
системите за поведение, които опосредстват
мъжкото поведение при един индивид, допъл‐
ват тези, които опосредстват женското поведе‐
ние при друг. Това съответства на юнгианската
концепция за Аза като сума от архетипния по‐
тенциал. „Аз‐ът предлага, а околната среда
(контекстът, случаят) разполага“. Архетипи‐
те на филогенетичната психика се актуализират
в комплексите (патологични или нормални,
според средата) на онтогенетичната психика по
пътя на развитието ù.
Етолозите твърдят, че социалната адаптация
на маймуни Резус зависи от последователното
активиране на пет различни афективни сис‐
теми (H. F. Harlow and M. K. Harlow, 1965):
1. „Системата на майката“ обезпечава
оцеляването чрез осигуряване на храна и защи‐
та, сигурност чрез близка физическа близост и
развитие чрез взаимодействия между майката и
детето.
2. „Системата майка‐кърмаче“ е предва‐
рително програмирано поведение на бебето,
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което го кара да търси и поддържа близостта на
майката.
3. „Системата на връстниците“ при деца‐
та насърчава изследването на околната среда и
развитието на социални и двигателни умения.
4. „Хетеросексуалната система“ осигурява
чифтосване и размножаване. Докато много пти‐
ци и някои примати се обвързват за цял живот,
повечето бозайници са промискуитетни. При
птиците и гризачите чифтосването се определя
предимно от хормонални ритми, докато при
примати образуването на хетеросексуални
връзки се влияе от успеха или неуспеха на по‐
стари връзки с майката или връстниците. "При‐
мати, които никога не са обичали рано, никога
не обичат късно" (Harlows).
5. „Бащинската система“ осигурява приви‐
легированото положение на майките и децата,
бащинския интерес към бебетата, желанието за
игра с тях, защитата от хищници, предпазва де‐
цата от агресия [37]. Афективните системи се
влияят една от друга в хода на човешкото раз‐
витие.
Подобни онтологични стъпки се наблюдават
при социалното узряване на човешките същест‐
ва. Съзряването се разгръща чрез последова‐
телност от вродени архетипни очаквания, които
околната среда изпълнява или не успява да
посрещне, напр. адекватна топлина и храна за
оцеляване; семейство, състоящо се от майка,
баща и връстници; достатъчно място за изслед‐
ване и игра; сигурност и предпазване от врагове
и хищници; общност, която предлага език, мит,
религия, ритуал, кодекси на поведение, ценнос‐
ти, инициация, социален статус, икономическа
роля, партньор. От всички тези архетипни
очаквания най‐важното е семейството. Фор‐
мирането на семейството е универсална харак‐
теристика на човечеството. Различните култури
облагодетелстват различни видове семейства,
но всички общества поддържат семейни връзки
от един или друг вид, при които поне един мъж
и поне една жена се грижат за децата. Следова‐
телно семейството е архетипна конфигура‐
ция; самата му универсалност и постоянство
показват, че семейството е биологично устано‐
вено като видовоспецифична характеристика и
че е само вторично модифицирано от културни
или екологични фактори, що се отнася до мест‐
ната форма, която тя приема. Подобни на се‐
мейство групи съществуват и при другите при‐
мати, но при нито едно друго животно не до‐
толкова силно структурирани и институциона‐
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лизирани, както при човека. Причината за това е
безпомощността на човешките бебета, която
поставя далеч по‐голяма тежест върху човешка‐
та майка спрямо всяка друга бозайническа май‐
ка. Да бъдат сами и без покровител и помощник
в средата на еволюционната адаптивност, е
трудно и често фатално за младите. Популации‐
те, които са развили организирани модели на
семеен живот, са имали селективно предимство
пред тези, които не са развили такива. Ето защо
ние сме развили генетично придобити характе‐
ристики за трайни хетеросексуални връзки. „Хи‐
персексуалността“ на човешките същества и
развитието на брачните закони служат за избор
на партньори. Мъжките взаимоотношения на‐
маляват сексуалната ревност и конкуренцията
между мъжете, като по този начин им позволя‐
ват да отиват на колективен лов и война, без да
се налага да губят прекалено много време, за да
държат под око жените си, както и да се следят
един друг. Бракът насърчава кохезията на об‐
ществото и неговата конкурентна ефективност.
Следователно човешкото дете е филогенетично
подготвено за присъствието и поведението на
родители от двата пола. Децата, при които това
очакване не е изпълнено, са изложени на риск
от психопатология. Няма по‐добро начало в жи‐
вота от това да бъдеш рожба на родители, кои‐
то се обичат, вярват си и се уважават, които са
били открити и честни в личните си отношения
и последователни в отношението си един към
друг и към децата си. Децата, които растат в
стабилни семейства, се радват на психично
здраве, без неблагоприятни невротични симп‐
томи и стават сигурни, самостоятелни възраст‐
ни, които демонстрират социална зрялост и по‐
казват, че са полезни и сътрудничещи. Според
Erik Erikson [38, 39] те са установили „базисно
доверие“; за Bowlby [7, 8, 9, 10, 11] те са успели
да изградят модел за себе си като способни да
предоставят помощ и да заслужават помощ от
други хора. Въпреки това невротичността е един
от най‐големите бичове на съвременното чове‐
чество. При по‐голямата част от невротичните
хора историята на недостатъчна родителска
грижа фрустрира тези архетипни императиви,
присъщи на биограмата на зрелия мозък – об‐
разуването на връзки на привързаност; устано‐
вяване на базисно доверие; развитието на си‐
гурно Eго (Аз), което се възприема като прием‐
ливо за другите и способно да се справи с пре‐
дизвикателствата на живота. От всички тези им‐
перативи за развитие циментирането на връзка‐
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та с майката е първостепенно и задължително.
При всички видове бозайници майката е добре
подготвена да се привърже към детето си, бър‐
зо се научава да разпознава собственото бебе и
развива устойчиво право на собственост върху
него. Ако се направи някакъв опит да се отведе
детето ù, тя ще прояви жестока враждебност.
Привързаността на майката към детето ù се за‐
силва в отговор на многобройните сигнали, кои‐
то то излъчва (защото е програмирано да го
прави), които освобождават в нея чувства на
любов и нежност. Детето е силно мотивирано
да търси физически контакт с майката. В средата
на предците ни човешките майки и бебета пре‐
карват толкова време в тесен физически кон‐
такт, колкото и горилите и шимпанзетата. В
оцелелите общества на ловци‐събирачи бебета‐
та, също както и при маймуните и човекоподоб‐
ните маймуни, са носени по специфичен начин.
Човешките бебета са по‐малко способни да се
придържат към майките си, отколкото малките
маймунки, защото не са толкова силни и майки‐
те им нямат козина. Въпреки това всички чо‐
вешки същества имат рестриктивни рефлекси
(рефлекс на Моро), достатъчно силни, за да
поддържат собственото им тегло.
Когато е напълно удовлетворена, първосте‐
пенната необходимост от прегръдка формира
основата на „базисното доверие“ на детето и
това е нужда, която продължава да съществува
и в зряла възраст. „Майчината грижа е необ‐
ходима за правилното развитие на личност‐
та както витамин D за развитието на кос‐
тите” (Bowlby, 1951). Индивидите, които могат
да разчитат на физическото и вербално изразя‐
ване на интимна привързаност, се радват на
жизненоважен социален актив, който ги пред‐
пазва от депресия и дистрес.
Любовта е необходим катализатор за фор‐
мирането на връзката майка–дете. Сред децата,
отглеждани в институции без любов, много
изостават във физическото, интелектуалното и
социалното си развитие и са по‐податливи на
физически и психически заболявания. Същест‐
вува връзка между институционалната грижа,
лишенията от майката и развитието на „изпраз‐
нена от емоции“ антисоциална личност. Сред
социални бозайници, напр. резусните маймуни,
социалните и сексуалните способности на бебе‐
та, лишени от майките им, са впоследствие
трайно увредени. И мъжките, и женските са
сексуално некомпетентни и стават безнадеждни
родители, третирайки младите си със същото
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безразличие, с каквото биха се отнасяли към
неодушевени предмети – истории, подобни на
човешките, с които често се срещат психиатрите
при работата им с пациенти.
Разделяне. Силата на поведенческата сис‐
тема майка–дете е огромна. Силният протест и
ужасното отчаяние, предизвикани от принуди‐
телното разделяне, са първостепенни отговори
на неудовлетворяването на абсолютната нужда
на детето от присъствието на майката. Степента
на страданието на детето и причинените щети
са свързани с продължителността на раздялата:
кратките раздели са достатъчно лоши; продъл‐
жителните могат да бъдат опустошителни. Раз‐
витието на базисното доверие се влошава, раз‐
вива се тревожна, несигурна привързаност и се
създават съмнения относно способността му да
предизвика грижа и привързаност. Такива деца
по‐късно изпитват затруднения в постигането на
социална интеграция в училище и местната об‐
щност. Всяка от трите фази на реакция на раз‐
деляне е свързана със специфична патопсихо‐
логия: Протест – тревожност от раздяла (сепа‐
рационна) Отчаяние – скръб, депресия, траур;
Отчуждение – шизоидна личност. Те са естест‐
вени последици от осуетеното архетипно на‐
мерение.
Нравственост. Родителите са дълбоко заме‐
сени в предаването на децата на ценностите,
вярванията и нагласите на обществото. Всички
общества кодифицират себе си; и тяхната при‐
емственост зависи от способността на новите
членове да асимилират кодекса, защото алтер‐
нативата би била хаос и колективна неспособ‐
ност за съпротива или отбрана. Поради фунда‐
менталното си значение за оцеляването на вся‐
ка човешка общност моралният кодекс нався‐
къде е получил божествена санкция (сакрали‐
зация). Всъщност в човешката природа най‐
вероятно съществува вродена склонност към
религия и вяра. Под родителското ръководство
детето придобива моралния кодекс на общест‐
вото в интрапсихичен морален комплекс (Супе‐
рего на Фройд) с универсалните емоции на ви‐
ната и срама [32]. Суперегото (Свръх‐Азът) има
някои вродени структури, отговорни за същест‐
вуването и изявата на безпокойството, депреси‐
ята, глада, вината и срама. Ако Суперегото
(Свръх‐Азът) нямаше филогенетична основа,
бихме били осъдени да живеем в състояние на
психопатна аморалност, неспособни за взаимна
толерантност и доверие, и би било малко веро‐
ятно нашият вид изобщо да се бе развил.
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Социален статус. Егалитарният дух на някои
идеализирани от антрополозите общности на
ловци‐събирачи очевидно е мит. Сред някои
оцелели и до днес традиционно живеещи ту‐
земни племена успешните ловци споделят по
равно плячката с всички останали членове на
общността. Това на пръв поглед показва отго‐
ворност и социална справедливост. Но успехът в
лова носи уважение и харизма. Общността по‐
казва толерантност към техните извънбрачни
дейности и приемане на тяхното незаконно по‐
томство, което не само че е по‐многобройно, но
е и по‐вероятно да преживее, отколкото децата
на по‐малко храбри ловци. Склонността да се
формират социални йерархии е универсална и
еволюционно стабилна характеристика. Сред
децата в предучилищна възраст, оставени да
играят в групи, някои спонтанно приемат доми‐
нираща роля. Тези, които се издигат до върха,
са по‐строги, по‐малко вероятно да се оттеглят
при конфликт, по‐привлекателни, по‐талантливи
и по‐популярни. Такива доминиращи индивиди
биват имитирани и чрез подражанието други
членове на групата демонстрират своето прие‐
мане на субдоминантна роля. Подобно йерар‐
хично поведение се наблюдава сред групи
юноши. Практиката на иницииращите ритуали в
юношеска възраст в много общества институци‐
онализира статусната йерархия сред мъжете в
интерес на социалната стабилност, икономи‐
ческата ефективност, отбраната и повишаването
на репродуктивния успех на доминиращите
членове на групата. Във всички животински об‐
щности, при които съществуват социални йе‐
рархии, основната полза, която мъжът получава
от успеха в състезанието за статус, е достъпът,
който той му предоставя до сексуално желаните
жени. Доказателство за филогенетичната древ‐
ност на йерархичното поведение са нашите най‐
близки роднини – шимпанзетата, бонобо и го‐
рилите – сред които йерархиите с различна сте‐
пен на сложност са крайно необходими за со‐
циалната организация. Филогенетичната ис‐
тория на човешката социална конкурентос‐
пособност е дълбоко свързана с човешката
психопатология.

РАЗСЪДЪЧНОСТ, СОЦИАЛНИ РОЛИ
И ПСИХОПАТОЛОГИЯ

Нашите еволюирали способности са спе‐
цифични за контекста: те действат на основата
на априорното предположение, че един орга‐
низъм ще изживее своя цялостен жизнен цикъл,

по време на който нашите вродени склонности
се активират от определени очаквани характе‐
ристики на околната среда, за да произведат
поведение, подходящо за контекста. Поведени‐
ето еволюира първо и способността да бъде
разбирано е еволюирала по‐късно. Поведение‐
то се развива, за да се оптимизира оцеляването
и предаването на гените на следващото поко‐
ление. Предимството на разбирането на пове‐
дението (или собственото, или това на околни‐
те) е, че ни позволява да следим какво се случва
в дадена ситуация и да изберем от опита най‐
подходящата форма на поведение. Нашите ево‐
люирали предиспозиции са посветени на възп‐
риемането на смисъла, избора на адаптивни
опции и последващото изпълнение на социално
подходящи или изгодни роли/поведения. Ар‐
хетипите на филогенетичната психика са
изградени от опита и вградени в онтогене‐
тични психични комплекси (схеми) – асоциации
на образи и идеи, свързани заедно с общ афект.
Тези схеми създават и мониторират социалните
роли, които изпълняваме по такъв начин, че да
насърчават нашата „приобщаваща способност“.
Избираме от репертоара си схемата, която счи‐
таме за най‐подходяща за ситуацията. Нашата
способност да развиваме вродените схеми и да
импровизираме вариации по тях, очевидно е
безкрайна. Ние го правим в живота, в литерату‐
рата, в киното и в мечтите си. Нашите архетипни
склонности проникват във всички тези схеми и
ролите, които играем, когато влизаме в контакт
с други хора. Биосоциалната цел и свързаните с
нея схеми осигуряват социалната роля на инди‐
вида, която трябва да бъде изпълнена. Според
типологията на Gardner [22] има осем специ‐
фични роли, като състояния на комуникация,
които лесно се възприемат и разбират от
околните. Всяка роля може да участва в ти‐
пични социални дейности при нормално адап‐
тирани хора и животни и при значими психи‐
атрични състояния. Те са свързани с биосоци‐
алните цели на привързаността (обгрижване и
приемане на грижа), възпроизвеждането (сек‐
суална), борбата за превъзходство (алфа, алфа‐
реципрочни, вътрегрупова омега), защитната
стратегия на бягство или оттегляне (извънг‐
рупова омега, отдалечаване). За всяко психично
разстройство или симптом вероятно съществува
нормален човешки и животински аналог, като
това подчертава филогенетичната древност на
тези хомоложни/сродни състояния.
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1. АБНОРМНО ЧОВЕШКО 2. НОРМАЛНО ЧО‐
ВЕШКО 3. НОРМАЛНО ЖИВОТИНСКО
1. ОБГРИЖВАНЕ: 1.1. Осиновяване на 20 де‐
ца 1.2. Възпитание 1.3. Грижи за гнездото
2. ПОЛУЧАВАНЕ НА ГРИЖИ: 2.1. Зависимост
2.2. Нормално поведение на потомците към ро‐
дителите 2.3. Нормално поведение на търсене
на грижи
3. СЕКСУАЛНОСТ: 3.1. Перверзии, изнасилва‐
не 3.2. Сексуално сношение 3.3. Овулация при
женската
4. АЛФА: 4.1. Мания 4.2. Високопрофилен ха‐
ризматичен лидер 4.3. Доминиращ член на со‐
циална група
5. АЛФА‐РЕЦИПРОЧНИ: 5.1. Конверзионно
разстройство при фанатични последователи 5.2.
Последователи 5.3. Не‐омега подчинени в група
6. ВЪТРЕГРУПОВ ОМЕГА: 6.1. Депресия 6.2.
Много ниско поставен, който показва покорно
поведение пред другите в групата 6.3. Най‐
ниско поставен в социалната йерархия
7. ИЗВЪНГРУПОВ ОМЕГА: 7.1. Параноя, на‐
лудности за преследване 7.2. Преследван член
на външна група 7.3. Преследван член на външ‐
на група
8. ОТДАЛЕЧАВАНЕ (ИЗБЯГВАНЕ): 8.1. Шизоид‐
на личност, аутизъм 8.2. Отшелник 8.3. Избягващо
поведение спрямо околните (Gardner 1988) [22].
Същите са зависими от „дълбоко хомоложни
невронни структури“, които са „стабилно за‐
пазени“. В действителност, те са толкова „свър‐
зани“, че позволяват комуникация между срод‐
ни видове, както при изключително богатите
отношения, на които може да се наслаждава
човек във връзката с куче. Хомологията предпо‐
лага, че една черта, обща за две таксономични
единици, някога е била черта на общ прароди‐
тел. Тези схеми не са независими една от друга
и често могат да се припокриват; основните им
невронни системи са същевременно и незави‐
сими, и взаимосвързани. Така успехът в контро‐
лирането на подчинените в социалната йерар‐
хия (Алфа) се свързва с успеха в съревноваване‐
то за партньори (сексуална) при нормално
адаптирани хора и животни, както и при паци‐
енти с хипомания [22].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Еволюционната психиатрия, макар и сравни‐
телно ново обяснително направление в областта
на психиатрията, предлага удачна алтернатива
(или най‐малкото допълнителна перспектива) за
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разбиране на психиатричните състояния и разст‐
ройства, особено на техните корени и причини, в
неразривна връзка с историческото биологично
минало на човешкия род. Изучаването и разби‐
рането на връзката между индивидуалната онто‐
генеза и колективната видова филогенеза, както
и между проксималните психосоциални и жи‐
тейски фактори или обстоятелства и базисните
архетипни предразположености/очаквания за
изпълнение на определени биосоциални цели,
са определящи за разкриването на корените на
психопатологията. Голямата част от психиатрич‐
ните синдроми и симптоми могат да бъдат схва‐
нати като неподходящо (количествено или ка‐
чествено, прекомерно или несъответно) изразя‐
ване на иначе адаптивно (за средата на еволю‐
ционна адаптивност – тази, в която Хомо Сапиенс
е еволюирал) поведение във връзка с груповата
принадлежност или изключването от групата,
ранга/статуса, привързаността, размножаването
и незадоволяването на основни заложени архе‐
типни потребности в ключови етапи от онтогене‐
тичното развитие на индивида.
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КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО //
CLASSICAL PSYCHIATRIC LEGACY

„КАРТИНА И ПРОТИЧАНЕ НА ЦИКЛОИДНИТЕ ПСИХОЗИ“
НА К. ЛЕОНХАРД (1972)113
Във вътрешната медицина съществува стремеж,
доколкото това е възможно, диагнозата да бъде свързана с прогноза. В психиатрията подобен стремеж се
долавя по-трудно. Част от ендогенните психози, наричани шизофрении съгласно широкото понятие на Е.
Блойлер, достигат до дефект, а друга част – не. Повечето психиатри не се смущават от това, особено в
Германия, където в духа на Kurt Schneider (7) манийнодепресивната психоза (МДП) се схваща твърде тясно,
а всички останали картини – независимо дали оздравяват или не – биват наричани шизофрения. За Крeпелин решаваща бе също прогнозата. Следовниците му
запазиха дихотомията, но отхвърлиха прогнозния ù
разграничител, поради което тя загуби смисъла си.
Разногласието дойде поради наличието на множество
случаи, протичащи различно от предвижданията –
предполагаеми шизофрении оздравяваха, докато
мними манийно-депресивни психози завършваха с
разпад на личността. Сигурно щеше да бъде поплодотворно, ако бе изоставена Крепелиновата дихотомия, а не прогнозното начало, т.е. ако се допуснеше,
че има повече от две ендогенни психози. И наистина
редица изследователи следваха тъкмо втория път. Тук
не могат да бъдат споменати всички, но френската
психиатрия, която само отчасти прие Крепелиновото
делене, направи доста в тази насока. Както е известно, в Германия Kleist (3), облягайки се на Вернике (8),
отграничаваше и други ендогенни психози освен шизофренията и МДП. На времето Вернике описа много
синдроми, но се различаваше дълбоко от Крепелин,
понеже не ги свързваше с определена етиология.
Kleist възприе неговите разграничения, но установи,
че те не произлизат безразборно от различни ендо- и
екзогенни причини, а най-често принадлежат към
определени ендогенни психози. Така Kleist прибави
към синдромологията на Вернике Крепелиновия етиологичен принцип. Той още отначало взе отношение
и към други форми, говорейки за „краеви психози”
от параноидно, циклоидно и епилептогенно естество.
1

Леонхард К. Картина и протичане на циклоидните психози. Неврол., психиатр. и неврохирург. 1972, 11(6):421-426.
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Към неговите циклоидни психози аз прибавих страхово-щастиевата психоза (5, 6), без
да говоря повече за краеви психози, тъй като по своята нозологична особеност те съвсем не остават по ръба на шизофренията.
Още Вернике описа, освен страховата психоза, и нейната противоположност под названието „експанзивна автопсихоза с автохтонни идеи”. Неговите забележителни наблюдения не биха могли да бъдат възпроизведени тук. Бих искал да отбележа също, че
в България Киров (1) се занима обстойно с
циклоидните психози, особено в лечебен аспект.
В кръга на шизофрениите ние различаваме системни и несистемни разновидности, както и на МДП – освен биполарни и
монополарни протичания. Ограничаването
на циклоидните психози от едните и другите е особено съществено, тъй като въпреки
че клиничните им картини наподобяват
шизофренията, те винаги позволяват да се
предвиди оздравяване.
Тук бих искал да опиша клиниката и
протичането на циклоидните психози, като
едновременно ги отгранича от „злокачествените им родственици”, т.е. от несистемните шизофрении.
В страховата разновидност на страховощастиевата психоза изпъква чист страх,
който по правило е свързан с идеи за отношение. Последните, за съжаление, твърде
често са повод за прибързана неблагоприятна диагноза и прогноза. Пренебрегват се
афективните смущения за сметка на налудностите. Себеотносни идеи при страхова
основа не помрачават прогнозата. Също така и сетивните измами със страхово съдържание не бива да пораждат подобни опасения. Чести са хипохондричните опасения.
Могат да се появят и други депресивни
симптоми. При поставяне на диагнозата би
трябвало прочее да се опираме повече върху
свръхчувството, отколкото върху налудностите. Последните могат да подведат към
приемане на шизофрения, докато всъщност
те са многозначни и когато се разграничат
върху основата на силен страх, не говорят
за тази болест. Психотичният свръхстрах у
някои болни се разразява в нападения срещу близки люде, без тези тежки агресии да
налагат диагнозата шизофрения. Това показа Шипковенски (6) в редица доказателни
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наблюдения от страхово-параноидни умъртвявания при атипични ендогенни психози.
При другия полюс на страхово-щастиевата психоза диагнозата шизофрения се
поставя още по-редовно. Повод за това дават експанзивните идеи. Така един болен
казваше, че е по-силен от Маркс, Енгелс,
Ленин и Сталин, че ще покаже на хората
истинския път към мир и щастие. Друг болен на върха на психозата желаеше да управлява света и да донесе мир на човечеството. И двамата след няколко пристъпа са
здрави. Екстазни състояния, при които болните не само се чувствуват щастливи, но
искат да ощастливят и останалите хора, говорят за добра прогноза.
„Злокачествената сродница” на страхово-щастиевата психоза е афективната парафрения. При нея покрай страха и екстаза
още по време на първия пристъп се появяват белези, неизводими от чувствовите нарушения и говорещи за по-дълбоко проникване на процеса. Когато е налице страх, то
себеотносните идеи не са вече чисто страхови, а по-скоро съдържат враждебност,
която се вдълбочава в налудности за онагледяване. Халюцинациите са по-многообразни и без особена връзка със страха. Ако ли
пък настроението е болестно повишено, то
няма екстазен облик и налудностите за собствено величие не разкриват стремеж за
ощастливяване на другите. Според моите
схващания Крепелиновата параноя е тъкмо
такава парафрения.
При втората форма на циклоидна психоза – възбудно-потисната обърканост – картината се владее от разстройство на мисленето. На полюса на възбудата е налице ускореност в неговото протичане, която при
високите ù степени преминава в несъгласуваност. Тук не се стига до логични изплъзвания или до контаминации както при шизофренно болните, но отделните мисли се
редят без връзка помежду си. Мисловното
разстройство е свързано с речев напор. Чести са припознаванията, които в никакъв
случай не помрачават прогнозата. Също така могат да се появят и сетивни измами.
Настроението често се колебае между страх
и приповдигнатост.
При объркана мания с подчертано изразен летеж на мислите може да се стигне до
инкохерентност (несъгласуваност), но двете
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форми на мисловно разстройство са различни по вид. Инкохерентността при възбудната обърканост в по-леките ù степени
не води до летеж на мислите; такъв обрат се
наблюдава едва при значителна изразеност
на несъгласуваността. За разлика от това
при по-леките степени на разстройство се
установява своеобразна инкохерентност по
отношение на избора на темата. Болният
скача от въпрос на въпрос, без логична
връзка и последовност помежду им. Понякога част от възникнала в мига тема придобива самостоятелност. И в този случай не се
касае за летеж на мислите, тъй като няма
безплодни асоциации, а задържане към обособена част от темата. Това разстройство се
долавя най-добре при изследване на интелекта, особено при въпросите, отнасящи се
до логичното мислене. Ще дам няколко примера:
Запитана за разликата между скъперничество и пестеливост, болната обяснява: „Аз
също съм скъперник”. Насочена, че трябва
да направи разлика с пестеливост, продължава: „Аз съм скъперник; някога аз винаги
купувах най-евтини колбаси – за по 20
пфенига”.
За разликата между дърво и храст казва:
„Дървото е също по-високо от храста. Има
кестенови дървета, има също черешови,
ябълкови, крушови, храсти цариградско
зърно, храсти френско грозде”.
Друга болна, помолена да състави изречение от думите „дете”, „ливада” и „цвете”,
отговаря: „Детето бере цветя и се радва и е
много щастливо, когато майката идва и отново го взема на ръце и отива в гората или
на ливадата”.
Както се вижда от примерите, болните
не отговарят логично на въпросите, защото
не уточняват разликите между външно
сходни обекти, а залавяйки се за отделни
техни белези, се отклоняват от същността на
задачата и обособяват една от нейните съставки в самостоятелен изход, т.е. извеждат
една тема. Речевият напор при тези сравнително леки случаи на мисловно разстройство
е незначителен. При обратния полюс – потиснатата обърканост – се наблюдава тежка
мисловна потиснатост, водеща до непълно
схващане на обкръжаващото, а оттам и до
неправилното му тълкуване. Недоумението в
лицевата изразност разкрива неспособност-
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та на болните да осмислят обстановката и
да съобразяват поведението си с нейните
действителни измерения. Оттук възникват
идеите за отношение. Тези идеи, които ние
установихме още при страховата психоза,
не помрачават прогнозата, даже и когато
придобият интерпретативен облик при „ступор на недоумение”, „безпомощна въпросност” или тежко речево обедняване с афект
на недоумение. Нерядко налудностите остават скрити, тъй като по време на психозата
болните не говорят, а след оздравяването
обикновено не биват разпитвани в тази насока.
Катафазията, която във възбудния си
полюс отговаря на Крепелиновата шизофазия, представлява „злокачествена родственица” на възбудно-потиснатата обърканост.
Тук мисловното разстройство е по-тежко
още от самото начало; вместо или заедно с
инкохерентността се откриват изплъзвания
и рано появяващи се контаминации. Характерни за нея са неологизми и граматични
грешки.
При третата циклоидна психоза – хиперкинезно-акинезната мотилитетна психоза –
в клиничната картина изпъкват разстройства в психомоториката. При хиперкинезния
преход се установява засиленост на двигателния подтик, но рядко се стига до действената поривност, присъща на манията. Почесто се наблюдава увеличение на изразните и реактивните движения. Естествената
изразност обикновено е запазена и само при
тежка хиперкинеза мимиката и жестовете
губят отчасти своята хармоничност поради
двигателна свръхзасиленост. Реактивните
движения се насочват предимно към непосредно заобикалящите болния предмети и
неща. При тежка възбуда двигателната активност става по-еднообразна, но все пак
ненапълно стереотипна.
В описанието на Крепелин реактивните
движения изглеждат така:
„Болният не може да седи или лежи спокойно продължително време, скача от леглото, тича нагоре-надолу, танцува, качва се по
маси и столове, откача картина, настоява
да излиза навън, съблича се, дразни другите
болни и т. н.”
Възбудната мотилитетна психоза с предимно изразена експресивна двигателност
се представя по следния начин: „Болната
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сяда на стола, движи краката си, скача изведнъж, вдига ризата си, танцува с валсова
стъпка из стаята, простира ръце и т. н.”
От друга страна, нерядко поради хиперкинезата говорът е толкова засегнат, че въобще не може да се осъществи. Тогава се
стига до „няма хиперкинеза“.
Тежки възбуди при мотилитетната психоза нерядко застрашават живота на болния, особено в случаи, при които не сме в
състояние да приложим своевременно електрошоково лечение. Това, което Stauder
описва като „смъртна кататония“, включва
предимно случаи на мотилитетна психоза и
по-рядко на периодична кататония.
При акинезната мотилитетна психоза се
наблюдава цялостна потиснатост на психомоториката. Докато при потиснатата обърканост реактивните движения се запазват,
така че болните успешно извършват обикновени дейности, при мотилитетната акинеза са задържани всички двигателни прояви.
Загубата на изразните движения е сигурен
разграничител от „ступора на недоумение”.
В акинезния ступор болните са като сковани в цялата си моторика. Лицето е вкаменено и не се наблюдават никакви освен неволни движения на тялото. По мимичножестовата скованост акинезната мотилитетна психоза може да бъде разпозната дори и в леките ù разновидности, при които
волевите и реактивните движения са възможни в известен обем. При акинезата разстройствата в психомоториката са степенни
– не се стига до качествените промени, присъщи на кататонията.
Периодичната кататония е „злокачествената сродница” на мотилитетната психоза.
Към количествените промени в психомоториката, откриващи се при мотилитетната
психоза, тук още в началото се прибавят и
качествени. Във възбудата психомоториката е дълбоко извратена – изкривяване на
лицето, недодяланост и ъгловатост на жестовете, своеобразна тласъчност на волевите
движения. В акинезните преходи скова-
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ността може да бъде прорязана от импулсивни действия.
За прогнозната преценка не е съществено, че трите вида циклоидни психози не винаги могат точно да бъдат разграничени
помежду им. Затова пък отдиференцирането им от техните „злокачествени сродници”
е възможно почти винаги още отначало. В
това отношение някои от моите наблюдения
са особено показателни, тъй като болните са
проследявани в течение на десетилетия.
Бих могъл да подкрепя становището за
добрата прогноза на страхово-щастиевата
психоза с посочването на една световно известна личност. С. W. Beers, основателят на
движението за психохигиената, описвайки
собственото си боледуване, изобразява ярък
случай на страхово-щастиева психоза. В
първия ù преход той е бил овладян от тежка
страхова напрегнатост с идеи за отношение,
дълбоко убеден, че ще бъде съден и умъртвен. С кратки прекъсвания от състояние на
щастие, страховата психоза трае около две
години. Тогава се разгръща щастиева психоза, в която Beers се сравнява с Нютон и
Рафаело и желае да ощастливи света, напр.
като създаде един египетски свят в пясъчната област близо до родния си град с Нил и
пирамида, „която ще засенчи оригинала”.
По време на нейното траене се зараждат
замислите му за преобразяване на психиатричните болници, които по-късно дадоха
идеята за създаване на движението за душевна хигиена.
В заключение циклоидните психози са
ясно обособена група ендогенни психози,
при които настъпва оздравяване след всяка
фаза. Техните клинични картини позволяват едновременно с диагнозата да се предвиди и благоприятният им изход. Това се
потвърждава с катамнезното проследяване.

Текстовете в рубриката са подбор
на главния редактор
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Проф. Никола Шипковенски и проф. Виктор Франкъл, Виена, 1969 г.,
Дунавски симпозиум по психиатрия (снимката се публикува с любезното разрешение
на Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян)
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IN MEMORIAM

Д‐Р КАЛОЯН КУКОВ
1982–2020
На 11.12.2020 г. след тежко боледуване ни напусна преждевременно
д‐р Калоян Куков, д.пс., д.пс.н. Ерудиран психолог с ярка клинична ориентация,
работил само в психиатрични стационари, той бе водещ експерт в психометрията
и съдебнопсихологичната оценка у нас, увлекателен преподавател и неуморен и
продуктивен изследовател. Той защити два доктората и написа две монографии и
пет ръководства за психометричните качества на различни инструменти за клини‐
ко‐психологична диагностика. Калоян имаше силен инстинкт за колегиална соли‐
дарност и ангажираност с гилдийни каузи и бе отзивчив приятел и много лъчеза‐
рен човек.
Ще ни липсваш.
Поклон.

От Катедрата по психиатрия и медицинска психология, МУ – София,
и Редколегията на „Българско списание за психиатрия”

59

НАУЧНИ ПРОЯВИ

https://epa-congress.org/

На сайта на Централна медицинска библиотека (ЦМБ) на МУ – София, по съвместна инициатива на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на МУ – София и ЦМБ е обособен дигитален масив Българска психиатрична книжнина, който съдържа трудове на стари
и съвременни български психиатри, както и пълните течения на предшествениците на "Българско списание за психиатрия" – „Душевно здраве” (1938-1940), „Неврология, психиатрия и
неврохирургия” (1962-1991, в първите две години от които е специализиран раздел „Неврология и психиатрия” на „Съвременна медицина”) и „Бюлетин на БПА” (1992-2005). Условията за
ползване на библиотеката и за попълването ù с нови източници са изложени на сайта.
http://95.87.232.194/digitalpsychiatry/bpk.htm
Регистрация със заявка на e-mail: i_miteva@cml.mu-sofia.bg
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