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НОРМАЛНОСТТА НЕ Е СЪВЪРШЕНСТВО – ОЩЕ ЗА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ
Георги Ончев
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Пандемията от коронавирусна инфекция
(COVID‐19) предизвиква основателна загриже‐
ност за психичното здраве, организацията на
психиатричното обслужване и справянето с
изолацията, стреса, гнева и траура [1, 2, 3]. От‐
читането на високи нива на депресия и тревож‐
ност очевидно отразява сериозна уязвимост на
психичното здраве, при това пред стресори, ко‐
ито са били многократно надвишавани в исто‐
рията на човешкия вид без драматични после‐
дици за функционирането, а често дори даващи
тласък на позитивни развития. Като при triage
пандемията отграничава различните психични и
поведенчески отговори спрямо противоепиде‐
мични мерки и ни разкрива повече за същност‐
та на самото психично здраве, отколкото за па‐
тогенността на заплашващите го стресори. И
поставя болезнено въпроса защо то се оказва
днес така уязвимо, особено в развитите страни.
Дефиницията на СЗО за здраве е „състояние
на пълно телесно, психично и социално благо‐
получие, а не просто отсъствие на болест или
недъг” [4]. Дефиницията на СЗО за психично
здраве пък е „състояние на благополучие, в кое‐
то индивидът реализира своите способности,
умее да се справя с нормалните стресори в жи‐
вота, може да работи продуктивно и ползот‐
ворно и е способен на приноси към общността”
[5]. В своя много влиятелна публикация Galderisi
et al. (2015) критикуват тази дефиниция като
повлияна от „хедонистични и еудеймонични“1
нагласи, насърчаващи единствено положителни
емоции и перфектност във функционирането,
поради което могат да изключат от нея огромни
маси от хора, преживяващи страдания, неудоб‐
ства, отхвърляне или дискриминация.
Изхождайки от тази критика, те предлагат
нова дефиниция, която изглежда така: „Психич‐
ното здраве е динамично състояние на вът‐
решно равновесие, което помага на индиви‐
1

дите да използват своите способности в
хармония с универсалните ценности на об‐
ществото. Важните компоненти на психич‐
ното здраве, които допринасят – в различна
степен – за състоянието на вътрешно равно‐
весие, включват базисни когнитивни и соци‐
ални умения, способност да се разпознават,
изразяват и модулират собствените емоции
и да се изпитва емпатия, гъвкавост и годност
за справяне с неблагоприятни жизнени съби‐
тия и за функциониране в социални роли, как‐
то и хармонична връзка между тяло и ум.” [6]
Очевидни са двата аспекта в мисленето за
психичното здраве – като минимално и като по‐
зитивно. Минималното е просто отсъствие на
психично разстройство, докато позитивното
изисква и надстроени положителни преживява‐
ния и себереализация. Очевидна е и еволюция‐
та от утопията за „пълно благополучие” към по‐
реалистичен възглед, който допуска стресорите
и нещастията в живота, като предполага и спра‐
вяне с тях. Справянето и издръжливостта са в
основата на една нерядко пренебрeгвана харак‐
теристика на психичното здраве – неговата ус‐
тойчивост (resilience) [7].
Съвременните колективни когнитивни изк‐
ривявания [8, 9] и стимулираното консуматорст‐
во и хедонизъм водят до снижаване на толе‐
ранса към всякакви неудобства и отрицателни
чувства и до спад в психичната устойчивост [7].
Здравнополитическата инерция отъжествява
липсата на позитивно психично здраве с лошо
психично здраве и дори с болестно разстройст‐
во, а клишето за „благополучие” създава излю‐
зорната представа за изключване на всякакво
бреме или дискомфорт от човешкия опит – ос‐
нователно критикувана от Galderisi et al. (2015).
Всъщност лошите чувства и „здравословното
страдание” според Linden (2020) следва да бъдат
част от концепта за еутимия, защото животът

От гр. eudeimonia (eu – добро, и daimon – дух), философски подход към живота с корени в трудовете на Аристотел, ориентиран към щас‐
тие, благосъстояние, съвършенство и пълно реализиране на личния потенциал.
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не е „розова градина” [10] и отрицателните
емоции са част от ежедневието – без да са сим‐
птоми. Такива емоции като тревожност и тъга
дори вероятно са имали ключова роля за оце‐
ляването в миналото [11] и са били полезни от
еволюционна гледна точка. Или, казано най‐
кратко, „нормалността не е съвършенство”
[7]. И устойчивостта следва да бъде считана за
витално важна нейна характеристика – в далеч
по‐голяма степен, отколкото „благополучието”.
Същинското позитивно психично здраве
предполага зрялост, себеактуализация и „вър‐
хови преживявания” (вероятно най‐висшата
степен на духовно усъвършенстване) по Maslow,
които са възможни само ако потребностите от
по‐ниските етажи в тяхната йерархия са задово‐
лени [12]. „Възнаграждаващи” преживявания,
„автотелична личност” [13] и висша удовлетво‐
реност обаче се постигат изключително рядко, и
то с поетапно развитийно израстване и нямат
нищо общо с хедонистичното и материалното и
дори изискват умерен отказ от тях – при гаран‐
тирано базисно задоволяване на нуждите от по‐
нисък ранг. Себеактуализацията не се поднася
наготово, а се постига (в редки случаи) с лични
усилия в хода на индивидуалното развитие.
Тъкмо тази напрегнатост на личните ресурси за
преодоляване на проблеми и израстване води
до истинско позитивно психично здраве с „вър‐
хови преживявания” и устойчивост.
В контекста на популярни програмни заяв‐
ления и здравни политики на пожелателното
позитивно психично здраве обикновено се гле‐
да като на menu à la cartе – избираш например
материално благополучие и положителни пре‐
живявания, докато изпитанията не си ги поръч‐
ваш. Но психичното здраве е по‐скоро prix fixе
menu – нещата вървят заедно, те са свързани
както меда и жилото, и устойчивостта и понася‐
нето на забрани и ограничения са част от меню‐
то. Личното развитие задължително преминава
през етап на интериоризиране на забрани (Ба‐
щата, свръх Аз), които позволяват изграждане
на индивидуален морал, реалистичен поглед
върху онтологичния свят и посрещане на огра‐
ниченията и трудностите по зрял начин. Пълна‐
та липса на изпитания и ограничения снижава
устойчивостта и прави условната норма на
psyche в съвремието на развития свят уязвима,
хедонистична, недовършена (често дори без
вътрешната морална инстанция на забраната) и
с готовност за фрустрация при среща с обикно‐
вени стресори. Изпитанието (и годността то да

бъде посрещнато) е истинската референтна точ‐
ка за психичното здраве.
Пандемията от COVID‐19 е свидетел както на
сериозните изпитания пред психичното здраве
и психиатричното обслужване [1], така и на
ефекта от понижената психична устойчивост в
условията на неизбежни ограничения на някои
лични свободи – те лесно провокират гняв, про‐
тест, отричане и липса на толеранс към каквато
и да е тревожност и дискомфорт. Тук следва
ясно да се уточни, че става дума не за първич‐
ното въздействие на вируса върху ЦНС, а за вто‐
ричните психични последици на ограничител‐
ните мерки като носене на маски, забрана на
пътувания и събиране на хора на едно място.
Ако направим аналогия с маларията, не пора‐
женията от церебралната ù форма (като делир,
епилепсия и когнитивен упадък), а необходи‐
мостта от мрежи, репеленти и носене на дрехи,
покриващи цялото тяло, за предпазване от ко‐
мари би следвало да се разглежда като основна
заплаха за психичното здраве. Патологизиране‐
то на свръхреакциите към тези ограничителни
мерки като депресивни и тревожни прояви са‐
мо показва присъщото на съвременната тен‐
денция към хипердиагноза [14] неразгранича‐
ване на полезните хомеостатични реакции към
стрес от същинските психопатологични картини.
Това патологизиране води и до насърчение за
търсене на помощ по нищожни поводи и лиша‐
ва страдащия от шанса да открие смисъл в нега‐
тивните си емоции, вместо да ги отрича, потис‐
ка, седира или да обвинява другите за тях.
Съвременните промени в психопатологията
също са свързани с понижаването на устойчи‐
востта на съвременното психично здраве. Те‐
зи промени включват патоморфоза на клинич‐
ните картини, ръст на провокирани от вещества
психози, на личностова патология и на нарциси‐
зъм, нови форми на социална алиенация,
свръхдиагноза и размиване на диагностичните
граници и прагове и дори мимикрия на психо‐
патология (странности, имитиращи психопато‐
логия, без да са автентични симптоми) и психо‐
тично функциониране без синдрома психоза [7].
Понижаването на устойчивостта води до по‐
нижаване на прага за изпитване на дистрес или
за нарушение във функционирането (задължи‐
телни диагностични критерии за повечето кате‐
гории в съвременните психиатрични класифи‐
кации), и оттам – до реално понижаване на ди‐
агностичните прагове и на прага за оплакване и
търсене на помощ.
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Затова една от поуките от пандемията – ако
е налице манталитетен, експертен и здравнопо‐
литически ресурс да бъде извлечена – е, че пси‐
хичните отговори към нея са в масовия случай
сигнал, а не симптоми. Друга е, че този сигнал
ни разкрива ключови характеристики на съвре‐
менното психично здраве в развитите страни.
Трета поука е наложителното пренасочване на
фокуса на психичноздравната проблематика не
само към външните агенти, но и към съпротиви‐
телни сили на гостоприемника. Вместо фокуси‐
рането единствено върху неудовлетворените от
обективни ограничения потребности – и оттам
стимулиране на оплакваческите, деморализа‐
торски и дори кверулантни стилове на поведе‐
ние и боледуване, – по‐конструктивно е инвес‐
тирането на усилия в укрепване на психичнозд‐
равната устойчивост, на психичния „имуни‐
тет”. И вместо възпроизвеждане на катастро‐
фични мантри за бъдещи пандемии от пост‐
травматичен стрес, депресии и тревожни разст‐
ройства, по‐продуктивно би било търсенето на
причините за уязвимостта на съвременното
психично здраве и пътищата за подобряването
му. Подобен подход отговаря на професионал‐
ната идентичност на психиатъра по‐добре, от‐
колкото ятрогенизацията на здрави хора.
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КЛИНИКО‐ДИАГНОСТИЧНИ АСПЕКТИ НА САМОТАТА
ПРИ ДЕПРЕСИЯ В КЪСНА ВЪЗРАСТ, НАЛАГАЩА СТАЦИОНАРНО ЛЕЧЕНИЕ
Весела Стоянова, Жаклин Нацкова
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София
Резюме. Цел: Да се оцени самотата при хоспитализирани пациенти с депресия в късна възраст
(ДКВ) и нейната връзка със социодемографски и клинични характеристики. Метод: Проучването е
срезово, двугодишно (01.11.2015‐01.11.2017 г.), като се включват всички пациенти, хоспитализи‐
рани в УМБАЛ „Александровска” с диагноза депресия. Пациентите се оценяват социодемографски
и психометрично посредством: 24‐точковата скала за депресия на Хамилтон (HDRS24) и нейната
когнитивна субскала (HDRScog); 15‐точковата скала за депресия в късна възраст (GDS15) и нейната
субскала за суицидна нагласа (GDSsuic); скала за оценка на субективно възприетата когнитивна
дисфункция (PDQ‐D5) и скала за оценка на самотата (UCLA‐LS). Данните се сравняват с контролна
група и са обработени със статистически пакет SPSS 25.0. Резултати: Оформят се три диагностични
групи: депресия с късно начало (ДКН, n=29), рекурентно депресивно разстройство (РДР, n=80) и
биполярна депресия (БД, n=22), които не се различават по клинична тежест, но когнитивните на‐
рушения, оценени посредством HDRScog и PDQ‐D5, са значимо по‐изразени при БД. При РДР жен‐
ският пол (р=0,043) и липсата на социална подкрепа (р=0,001) влияят значимо върху самотата. Са‐
мотата корелира изразено по сила и правопропорционално с HDRS24 (r=0,628), HDRScog (r=0,625),
GDS15 (r=0,580) и с GDSsuic (r=0,513) при РДР и с GDS15 (r=0,574), GDSsuic (r=0,597) и с PDQ‐D5
(r=0,543) при ДКН. При БД единствено значима корелация се установява с PDQ‐D5 (r=0,508). Зак‐
лючение: Самотата като преживяване корелира с клиничната тежест и суицидната нагласа и е
важна част от картината на униполярна депресия, като се установява сходен корелационен модел
при ДКН и РДР. При РДР женският пол и липсата на разширени социални контакти са значими рис‐
кови фактори за по‐изразена самота. При БД самотата корелира единствено със субективно въз‐
приетата когнитивна дисфункция.
Ключови думи: депресия, късна възраст, самота, когнитивни нарушения

CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS OF LONELINESS
IN LATE LIFE DEPRESSION, REQUIRING INPATIENT TREATMENT
Vessela Stoyanova, Jacklin Natzkova
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Sofia
Abstract. Aim: To assess loneliness in hospitalized patients with late life depression (LLD) and its
correlation with socio‐demographic and clinical characteristics. Method: The study had a cross‐sectional
design, for two years (01.11.2015‐01.11.2017) and all elderly patients who were hospitalized in UMHAT
„Aleksandrovska” with diagnosis depression were included. The patients were assessed socio‐
demographically and psychometrically with Hamilton Depression Rating Scale – 24 items (HDRS24) and
its cognitive subscale (HDRScog); Geriatric Depression Rating Scale – 15 items (GDS15) and its suicide
subscale (GDSsuic); scale assessing subjective cognitive dysfunction – Perceived Deficits Questionnaire –
5 items (PDQ‐D5) and scale evaluating loneliness – the University of California, Los Angeles Loneliness
Scale (UCLA‐LS). The data were compared with a control group and were processed with the IBM SPSS
Statistics 25.0. Results: Three diagnostic groups were formed: Late‐onset depression (LOD, n=29),
Recurrent depressive disorder (RDD, n=29) and Bipolar depression (BD, n=22). All three groups did not
differ in clinical severity but the cognitive dysfunctions, assessed with HDRScog and PDQ‐D5 were more
pronounced in BD. In RDD female sex (р=0,043) and lack of social support (р=0,001) had a significant
impact on loneliness. Loneliness correlated with HDRS24 (r=0,628), HDRScog (r=0,625), GDS15 (r=0,580)
and GDSsuic (r=0,513) in RDD and with GDS15 (r=0,574), GDSsuic (r=0,597) and PDQ‐D5 (r=0,543) in
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LOD. In BD a statistically significant correlation was found only with PDQ‐D5 (r=0,508). Conclusion:
Loneliness correlates with the clinical severity and suicide ideations and is the main part of the clinical
characteristics of unipolar depression. A similar correlation model between LOD and RDD is established.
In RDD female sex and lack of social support are significant risk factors for more pronounced loneliness.
In BD loneliness correlates only with subjectively perceived cognitive dysfunction.
Key words: depression, late life, loneliness, cognitive dysfunction

УВОД
Самотата е мултидименсионална категория и
се дефинира като емоция на безпокойство, тъга,
в резултат на субективно възприемане на неа‐
декватни и/или липсващи социални взаимоот‐
ношения [1]. Тази субективна страна предполага,
че никой по‐добре от самия индивид не може да
оцени самотата на базата на личния си житейски
опит. За разлика от нея социалната изолация се
оценява обективно като отсъствие на контакти и
взаимодействия и се определя от семейния ста‐
тус и от разширените социални контакти [2].
Самотата в съвременното общество нараст‐
ва по‐бързо, отколкото можем да се приспосо‐
бим в еволюционен план, където семейната и
груповата принадлежност са от изключителна
важност. Самотата насърчава адекватно колек‐
тивно поведение, което е важно за оцеляването
на вида и генетичното обогатяване [3]. В инди‐
видуален план липсата на социална подкрепа,
независимо дали се дължи на променено су‐
бективно възприемане, или на адекватно възп‐
риемане на реалността, води до усещане за са‐
мота, до сериозни психични последици (депре‐
сия и деменция) [4], до задълбочаващи се сома‐
тични проблеми [5] и до намалена продължи‐
телност на живота [6] и това е особено харак‐
терно за късната възраст [7].
Самотата като възприета от индивида може
да бъде:
 Ситуативна – липса на семейна и социална
подкрепа или самота като социална катего‐
рия. Като такава тя е рисков фактор за психични
разстройства (депресия, зависимо поведение,
деменция) и за соматични заболявания [5].
 Част от клиничната картина при депресив‐
ни състояния, особено в късна възраст, или са‐
мота като емоционално преживяване (т.нар.
„стейт“ характеристика).
 Личностова черта – генетично и епигене‐
тично обусловена (т.нар. „трейт“ характеристи‐
ка) [3, 8].
 Резултат от психичното боледуване – стиг‐
ма.

Депресията, включително и на подпрагово
ниво, е най‐често разпространеното психично
разстройство в късна възраст [9, 10, 11], като
самотата често остава „подценена“, но е важен
фактор в генезата ù [12]. Нейното присъствие
усложнява клиничната картина, затруднява ле‐
чението, влошава прогнозата, засилва суицид‐
ния риск [13]. Депресията и самотата споделят
общи симптоми като безпомощност, отчаяние,
болка. Някои автори считат самотата като под‐
вид депресия и настояват да намери място в
съвременните класификации на психичните
разстройства [14]. Въпреки това разграничение‐
то може да бъде направено от факта, че самота‐
та се характеризира с надеждата, че „всичко ще
бъде наред“, ако е налице подкрепата отвън
[15]. При депресия по‐скоро липсва мотивация,
потребност от общуване и има избягващо пове‐
дение [16]. При пациенти, които са едновре‐
менно и депресивни, и самотни, самотата пози‐
тивно корелира с негативното мислене, нега‐
тивните оценки на заобикалящата среда и нега‐
тивното свързване с околните [17]. Следовател‐
но самотата следва да се разглежда не само в
социален и емоционален аспект, но и в когни‐
тивно‐оценъчен.
Целта на настоящото изследване (част от
по‐голямо клинично проучване на депресия в
късна възраст) е да оцени нивото на самота при
пациенти с депресия в късна възраст (ДКВ), на
които се налага стационарно лечение, и нейната
връзка със социодемографски и клинични ха‐
рактеристики.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Проучването има натуралистичен, срезов ди‐
зайн, като за период от 2 години (2015‐2017 г.) са
включени всички пациенти ≥ 65‐годишна въз‐
раст, които са потърсили стационарна помощ в
Клиниката по психиатрия на УМБАЛ „Александ‐
ровска” и които отговарят на диагностичните
критерии по МКБ‐10 за настоящ депресивен
епизод в рамките на рекурентно депресивно
разстройство (РДР) и биполярно афективно раз‐
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стройство – биполярна депресия (БД), с начало
преди 65‐годишна възраст и първи и/или поре‐
ден депресивен епизод, с начало след 65‐
годишна възраст – депресия с късно начало
(ДКН). Изключват се пациенти с диагнози, раз‐
лични от депресивен епизод (първи F32, поре‐
ден, униполярен F33, биполярен F31) по време
на изследването или за минал период и с при‐
съствие на сериозно соматично и/или невроло‐
гично заболяване, което е в стадий на деком‐
пенсация. Диагностичното и психометрично
оценяване се провежда при постъпването след
подписване на информирано съгласие. Участие‐
то или неучастието в проучването нямат отно‐
шение към избора на терапия, която се опреде‐
ля от лекуващия психиатър в клиниката. Конт‐
ролната група е набирана от членове на пенси‐
онерски клубове, като включващите критерии
за тях са: липса на минала или настояща психи‐
атрична анамнеза; възраст ≥ 65 г.; липса на се‐
риозни соматични и/или неврологични заболя‐
вания в стадий на декомпенсация. Проучването
е одобрено от Етичната комисия на МУ – София.
Пациентите се анализират: клинико‐диаг‐
ностично; демографски (пол, възраст) и психо‐
социално (семеен статус, образование, обек‐
тивна социална подкрепа, която се оценява като
дихотомна величина – има/няма, на базата на
разширени социални контакти).
Тежестта на клиничната картина се
оценява обективно чрез Hamilton Depression
Rating Scale – 24 items (HDRS24) [18] и субектив‐
но чрез Geriatric Depression Scale (GDS15) [19].
Когнитивните симптоми при депресия,
свързани с негативното мислене и затрудненото
функциониране, се оценяват обективно чрез
HDRScog (последните 3 айтема от HDRS24 за
оценка на когнитивни нарушения при депресия
– 22 безпомощност, 23 безнадеждност и 24 ма‐
лоценност) и субективно чрез Perceived Deficits
Questionnaire – Depression 5 items (PDQ‐D5) [20].
Суицидният риск се анализира обективно
чрез HDRSsuic (айтем 3 от HDRS24 за оценка на
суицидна нагласа) и субективно чрез самооце‐
нъчна суицидна субскала – GDSsuic от GDS15,
(айтеми: 3 усещане за празнота, 7 липса на щас‐
тие, 11 усещане, че животът не си струва, 12 ма‐
лоценност, 14 безнадеждност) [21].
Самотата се оценява посредством Univer‐
sity of California, Los Angeles Loneliness Scale
(UCLA‐LS) [22]. Това е самооценъчна 4‐точкова
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ликертова скала с 20 твърдения, които лицето
трябва да оцени като: никога – 0 т.; рядко – 1 т.;
понякога – 2 т.; често – 3 т. Резултатът варира
от 0 до 60 точки.
Контролната група се оценява с GDS15,
GDSsuic, PDQ‐D5 и UCLA‐LS.
СТАТИсТИЧЕСКИ МЕТОДИ
Данните са обработени със статистическите
пакети IBM SPSS Statistics 25.0. и MedCalc Version
14.8.1. За ниво на значимост, при което се отх‐
върля нулевата хипотеза, бе прието p<0.05.
Приложени са следните методи: сравнение на
относителни дялове, точен тест на Фишер и тест
χ2, непараметричен тест на Колмогоров‐
Смирнов и Шапиро‐Уилк, еднофакторен дис‐
персионен анализ ANOVA, t‐тест на Стюдънт за
две независими извадки, непараметричен тест
на Крускал‐Уолис за няколко независими извад‐
ки, непараметричен тест на Ман‐Уитни за две
независими извадки, корелационен анализ.

РЕЗУЛТАТИ
От 201 преминали през клиниката възрастни
пациенти на включващите критерии отговориха
132. Участие взеха 131 пациенти (1 отказа), раз‐
пределени в три диагностични групи – ДКН
(n=29), РДР (n=80) и БД (n=22). В групата на кон‐
тролите са включени 50 лица. Социодемографс‐
ките и клиничните характеристики на изследва‐
ния контингент са представени на табл. 1.
Анализираме влиянието на категориалните
величини семеен статус, образование, пол и
наличие на обективна подкрепа върху стойнос‐
тите на самотата, оценена посредством UCLA‐LS
при различните диагностични групи и контроли,
като резултатите са представени на табл. 2 и
табл. 3.
Прилагаме корелационен анализ, чрез кой‐
то се оценява кои от анализираните количест‐
вени величини (възраст, клинична тежест на
депресията, суицидни мисли и намерения,
емоционално наситените когнитивни симптоми
при депресия и субективно възприетите когни‐
тивни нарушения, брой соматични заболявания,
продължителност на боледуване) корелират със
стойностите на UCLA‐LS при различните диаг‐
ностични групи. Резултатите са представени на
табл. 4.
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Taблица 1. Социодемографски и клинични характеристики на изследвания контингент
Диагноза
ДКН (n=29)
РДР (n=80)
БД (n=22)
Възраст x (SD)
71.90 (4.63)a
71.33 (5.25)a
69.55 (4.58)a
Пол (n%)
12 (29.2) a
5 (12.2) a
Мъже
9 (22.0) a
20 (14.3) a
68 (48.6) а
17 (12.1) a
Жени
Образование (n%)
9 (11.3) a
2 (9.1) a
Без образование
1 (3.4) a
14 (48.3) ac
41 (51.3) ac
14 (63.6) bc
Средно
Висше/полувисше
14 (48.3) ac
30 (37.4) a
6 (27.3) a
Семеен статус (n%)
Несемейни
1 (3.4) ac
6 (7.5) bc
1 (4.5) ac
Семейни
15 (51.7) a
40 (50.0) a
10 (45.5) a
Овдовели
10 (34.5) a
23 (28.8) a
7 (31.8) a
Разделени/разведени
3 (10.3) a
11 (13.8) a
4 (18.2) a
Обективна подкрепа (n%)
Има
26 (89.7)ac
63 (78.8)bc
17 (77.3)bc
Няма
3 (10.3)ac
17 (21.2)bc
5 (22.7)bc
Телесна коморбидност (n%)
Има
28 (96,6)a
69 (86,3)b
17 (77,3)bd
Няма
1 (3,4)a
11 (13,8)b
5 (22,7)bd
а
а
Брой соматични заболявания x (SD)
2,07 (1,19)
2,43 (1,88)
1,41 (1,14)аc
Клинични скали x (SD)
UCLA-LS
24.86 (17.65)a
21.39 (16.35)a
25.27 (14.28)a
a
a
GDS15
10.62 (2.96)
10.83 (2.82)
10.82 (3.03) a
GDSsuic
2.93 (1.62) a
3.06 (1.44) a
3.32 (1.43)a
PDQ-D5
7.86 (4.51) a
7.54 (4.53) a
10.41 (3.78) b
HDRS24
28.21 (8.33) a
29.00 (10.26) a
30.27 (10.25)a
HDRSsuic
0.93 (1.53)a
0.83 (1.13)a
1.00 (1.27)a
HDRScog
4.48 (3.02)a
5.19 (3.23)ab
6.05 (3.51)b
Клиничен ход
Начало на заболяването (години)* (SD)
69.66 (4.54)
43.91 (12.39)a
45.50 (15.61)a
Продължителност на болестта (в години)* (SD)
2.31 (2.05)
27.43 (14.38)a
24.05 (15.84)a
Брой епизоди*(SD)
1.62 (1.05)
5.20 (3.69) a
6.05 (2.63)b
Еднаквите букви по хоризонталата показват липса на значима разлика, а различните букви – наличие на такава разлика (p<0.05).

Контроли (n=50)
73.40 (7.25)a
15 (36.6) a
35 (25.0) a
3 (6.0) a
18 (36.0) a
29 (58.0)bc
0(0) a
27 (54.0) a
20 (40.0) a
3 (6.0) a
50 (100)a
0 (0)a
34 (68,0)cd
16 (32,0)cd
1,12 (1,15)bc
13.44 (11.27)b
3.48 (3.04) b
0.50 (0.93)b
2.68 (3.19)c
–
–
–
–
–
–

*само РДР и БД се сравняват.

Таблица 2. Сравнителен анализ на стойностите по UCLA‐LS според семейния и образователния статус при трите диагнос‐
тични групи и контролите
Групи

Семеен статус

n (%)**

UCLA-LS x (SD)*

Образование

n (%)**

ДКН

Несемеен

1 (3,4)

55,00 (–)

Без

1 (3,4)

22,00 (–)

Семеен

15 (51,7)

19,80 (16,19)a

Средно

14 (48,3)

27,07 (19,70)a

Вдовец/а

10 (34,5)

27,40 (17,38)a

Полувисше/висше

14 (48,3)

22,86 (16,52)a

Разведен

3 (10,4)

31,67 (20,50)

Несемеен

6 (7,5)

26,67 (18,23)

Без

9 (11,3)

25,11 (20,05)a

Семеен

40 (50,0)

17,68 (15,31)a

Средно

41 (51,2)

20,46 (16,68)a

Вдовец/а

23 (28,8)

23,43 (16,04)a

Полувисше/висше

30 (37,5)

21,53 (15,09)a

Разведен

11 (13,7)

27,73 (18,40)

Несемеен

1 (4,5)

36 (–)

Без

2 (9,1)

24,50 (12,02)

Семеен

10 (45,5)

25,30 (17,06)

Средно

14 (63,6)

29,14 (13,34)

Вдовец/а

7 (31,8)

28,86 (12,16)

Полувисше/висше

6 (27,3)

16,50 (15,18)

Разведен

4 (18,2)

16,25 (9,03)

Несемеен

–

–

Без

3 (6,0)

16,67 (15,50)

Семеен

27 (54,0)

11,41(8,53)a

Средно

18 (36,0)

17,56 (11,07)a

Вдовец/а

20 (40,0)

15,50 (12,99)a

Полувисше/висше

29 (58,0)

10,55 (10,49)b

Разведен

3 (6,0)

18,00 (20,81)

РДР

БД

Контроли

UCLA-LS x (SD)*

a

* – еднаквите букви по вертикалите означават липса на вътрегрупова значима разлика, а различните – наличие на такава (p<0,05)
** – групите с брой на случаите под 8 не участват в анализа поради липса на статистическа представителност
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Таблица 3. Сравнителен анализ на UCLA‐LS по пол и по наличието на социална подкрепа за трите диагностични групи и
контролите
Групи

Пол
Мъже
n (%)*

Социална подкрепа

Жени
N (%)

UCLA-LS
( x SD)

UCLA-LS
x (SD)

p

Има
n (%)

UCLA-LS
x (SD)

Няма
n (%)*

UCLA-LS
x (SD)

p

ДКН

9 (21,9)

25,22 (15,01)

20 (14,3)

24,70 (19,08)

0,943

26(89,7)

23,62 (16,85)

3 (10,3)

35,67 (24,83)

–

РДР

12 (29,3)

13,00 (11,82)

68 (48,6)

22,87 (16,65)

0,043

63(78,8)

18,59 (16,01)

17(21,2)

31,76 (13,44)

0,001

БД

5 (12,2)

28,00 (16,19)

17 (12,1)

24,47 (14,11)

–

17(77,3)

24,94 (14,33)

5(22,7)

26,40 (15,71)

–

Контроли

15 (36,6)

15,70 (12,69)

35 (25,0)

11,93 (10,16)

0,303

50(100)

13.44 (11.27)

–

–

–

*Групите с брой на случаите под 8 не участват в анализа поради липса на статистическа представителност

Таблица 4. Коефициенти на корелация между UCLA‐LS и
количествените величини: възраст, HDRS24, GDS15,
GDSsuic, PDQ‐D5, HDRSsuic, HDRScog, брой соматични за‐
болявания и продължителност на боледуването поот‐
делно за трите диагностични групи
UCLA-LS

Показатели

ДКН

РДР

БД

Възраст

-0,198

0,010

0,342

HDRS24

0,407*

0,628***

0,332

GDS15

0,574

0,580

***

0,419

GDSsuic

0,597**

0,513***

0,224

PDQ-D5

0,543

0,489

***

0,508*

HDRSsuic

0,388*

0,398***

0,211

HDRScog

0,451*

0,625***

0,284

Брой соматични заболявания

-0,053

-0,032

0,020

Продължителност на боледуването

-0,255

-0,008

0,070

**

**

* – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001

ОБСЪЖДАНЕ
Четирите анализирани групи не се различа‐
ват по възраст и пол. От данните в табл.1 се
вижда, че трите диагностични групи не се раз‐
личават по образователен ценз, но най‐много
пациенти със средно образование има в групата
на БД, което я отличава само от контролите.
Най‐много лица с висше образование има в
контролната група, което ги отличава значимо
от РДР и БД, но не и от ДКН. По отношение на
семейния статус единствено в групата на РДР
делът на несемейните се отличава значимо от
контролите, но не и от другите диагностични
групи. Обективната подкрепа (разширените со‐
циални контакти) не се различава в трите диаг‐
ностични групи, но най‐голям е делът на паци‐
енти с такава подкрепа при ДКН, съпоставим с
контролната група (табл. 1), в която всички лица
споделят за наличието на такава подкрепа. Това
подчертава значимостта на тези контакти за
здравословното функциониране в късна възраст
[23]. Следователно ДКН, независимо че не се
отличава значимо психометрично от РДР, има

по‐благоприятен семеен, социален и образова‐
телен статус, което вероятно определя по‐
късното начало на болестта.
Клиничната тежест и профил на трите вида
депресивни състояния не се различават значи‐
мо с изключение на емоционално мотивирано‐
то негативно мислене, т.нар. когнитивна триада
(HDRScog – безпомощност, безнадеждност, ма‐
лоценност) и субективно възприетата когнитив‐
на дисфункция (PDQ‐D5), които са значимо по‐
изразени при БД (табл. 1).
Усещането за самота, обективизирано чрез
UCLA‐LS, не се различава между трите диагнос‐
тични групи и следователно само диагнозата не
е определяща за неговата изразеност. Нивото
му обаче при контролната група е значимо по‐
ниско, което е показателно, че самотата не е
присъща емоция на психично здравите възраст‐
ни, независимо от множеството провокиращи
фактори в тази възрастова група [24]. Интерес
представляват епидемиологичните резултати от
голямо срезово репрезентативно проучване,
включващо 33 832 европейци, на възраст между
60 и 80 г. от 11 държави, включително и Бълга‐
рия [25], за периода 2004‐2011 г. Относителният
дял на възрастните хора, преживяващи се като
самотни, варира в различните култури – от 10%
в Западна Европа до 55% в Източна Европа. Бъл‐
гария заема второ място (след Грузия) с относи‐
телен дял от 38% за мъжете до 52% за жените
на възраст над 70 г. Връзката между застарява‐
нето и нарастването на усещането за самотата е
силна [26]. Липсата на партньор, лошото физи‐
ческо здраве, лошият социално‐икономически
статус и по‐колективистичната култура са ос‐
новните причини източноевропейците да са по‐
раними към самотата [27]. При по‐индивидуа‐
листичните култури в Западна и Северна Европа
има по‐малко разминаване между потребности
и възможности за общуване [25].
В настоящото проучване семейният статус и
образованието не влияят върху усещането за
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самота при ДКВ, независимо от нейната диагнос‐
тична принадлежност (табл. 2). Изключение има
в контролната група, където лицата с висше об‐
разование са със значимо по‐слабо усещане за
самота. Очевидно образованието е важен про‐
тективен фактор срещу самотата, но при здрави
възрастни, тъй като в настоящото проучване при
различните диагностични групи подобен ефект
не се наблюдава. Донякъде този резултат ни
препраща към когнитивните компоненти на са‐
мотата. По‐доброто образование води до по‐
добра социална компетентност и се свързва с по‐
нисък риск от възприета самота [25]. Индивидите
с по‐голям физически, материален и интелектуа‐
лен капацитет имат по‐голям „социален капитал”
да търсят нови социални връзки [13].
Обективната социална подкрепа (разшире‐
ните социални контакти) е фактор от средата,
който отразява житейския стил и за който се
изискват време, мотивация, постоянство, и оп‐
ределено е важен фактор в генезата на самота‐
та [14]. Липсата на подкрепа не можем да разг‐
леждаме само като моментно житейско съби‐
тие, а повече като поведенчески стил, темпера‐
ментови особености и до голяма степен отразя‐
ва самотата като личностова черта. По отноше‐
ние на този фактор значими различия се уста‐
новяват единствено в групата на РДР, където
липсата на социална подкрепа е указание за
значимо по‐изразена самотност (табл. 3). По‐
добна тенденция се наблюдава и при ДКН, но
малката бройка не позволява достоверни ин‐
терпретации. Самотата като емоционално пре‐
живяване понякога е резултат от реалните пси‐
хосоциални фактори и на нея следва да се гледа
повече като на провокиращ и затвърждаващ
фактор от средата, който корелира с тежестта на
депресията [12, 28]. От друга страна, самотата
като житейско поведение може да се разглежда
и като предиктор за разгръщането на тежка деп‐
ресия или като трейт‐маркер с лоша прогностич‐
на стойност. Това твърдение се подкрепя от за‐
дълбочен метаанализ на Wang et al. (2018), къ‐
дето в 11 проучвания се открива, че по‐голямото
преживяване за самота е значим предразпо‐
лагащ фактор за по‐тежък депресивен епизод [8].
По‐краткото боледуване при ДКН е свързано
с по‐добър социален статус, по‐разширен и ста‐
билен кръг от социални контакти, които са про‐
тективен фактор срещу преживяването за само‐
та, но вероятно по време на ремисия [13], и
предполагат по‐късно начало на депресивното
разстройство. Тези резултати се потвърждават
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от редица съобщения в литературата за изклю‐
чителната важност на социалната подкрепа (по‐
вече от семейната) при превенция, протичане и
прогноза при ДКВ, особено с униполярен ход
[13, 29]. От друга страна, липсата на депресия и
функциониращата социална мрежа са протек‐
тивен фактор срещу самотата при възрастни,
живеещи сами, докато доходите и образовани‐
ето нямат значение – резултати, установени от
проучването KORA в Германия при 1079 възрас‐
тни участници [30].
Полът се оказва важен фактор само в група‐
та на РДР (табл. 3), където жените съобщават за
значимо по‐интензивно усещане за самота, кое‐
то се потвърждава и от други автори [29, 31].
Обяснението за това е, че жените имат повече
потребности от разширени социални контакти
[25], които очевидно отсъстват по време на де‐
пресия в рамките на РДР, докато мъжете в къс‐
на възраст се задоволяват повече с общуване в
семейството [30]. Културни и социо‐икономи‐
чески фактори също влияят, като най‐рискови за
чувство на самота са жените от югоизточна Ев‐
ропа [26]. С възрастта се увеличава усещането
за самота по обективни причини. Междуполо‐
вите различия не са сигурни, но жените страдат
повече от депресия, живеят по‐дълго и има по‐
голяма вероятност да останат сами, което също
се свързва с повече самота. Мъжете в късна
възраст имат по‐малко социални контакти, с по‐
голяма неохота споделят емоциите си и свърз‐
ват самотата само с липсата на партньор, докато
жените свързват самотата с липсата на разши‐
рени социални контакти [30].
Самотата като емоционално преживяване в
късна възраст в известна степен се припокрива с
депресия [28], като независимо че в настоящото
проучване самотата не се влияе от диагнозата,
вероятно различни фактори от клиничната кар‐
тина в различните диагностични групи оказват
влияние върху нейната интензивност. Резулта‐
тите от корелационния анализ показват, че
UCLA‐LS в групата с диагноза ДКН корелира пра‐
вопропорционално и умерено с клиничната те‐
жест, оценена посредством HDRS24, със суи‐
цидния риск, оценен чрез HDRSsuic, и с негатив‐
ното мислене (HDRScog) и изразено и правоп‐
ропорционално със субективните скали за те‐
жест (GDS15), суицидна нагласа (GDSsuic) и су‐
бективно възприетите когнитивни нарушения
(PDQ‐D5). Самооценъчният инструмент за опре‐
деляне тежестта на възприетата самота корели‐
ра в по‐голяма степен с другите самооценъчни
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инструменти. В групата с диагноза РДР самотата
корелира правопропорционално и умерено със
скалите PDQ‐D5 и HDRSsuic и изразено и пра‐
вопропорционално със скалите HDRS24, GDS15,
GDSsuic и HDRScog. Очевидно самотата има
връзка с тежестта на депресията, суицидните
мисли и намерения и емоционално наситените
когнитивни нарушения по приблизително ана‐
логичен начин в тези две диагностични групи,
което отразява тяхното клинично сходство. Изг‐
лежда, че самотата е част от клиничната карти‐
на на униполярна депресия, като при ДКН е по‐
вече клинична проява на актуалното депресив‐
но състояние (стейт‐характеристика), докато при
РДР зависи и от социодемографски показатели
и вероятно самотата е повече личностова черта.
Изследване на пациенти с РДР по време на ре‐
мисия би подпомогнало правенето на по‐
достоверни изводи.
Самотата е рисков фактор за депресия [4] и
когато е налична, покачва нейната тежест и суи‐
цидния риск [12]. Следователно тежестта на
депресията, както и суицидният риск може да
се редуцират чрез намаляване на самотата и
чрез социална подкрепа. Самотата слабо коре‐
лира с обективно отчетените суицидни намере‐
ния при ДКН и РДР, но значително по‐изразено
със субективните суицидни изживявания, отче‐
тени посредством суицидната субскала GDSsuic,
която на съдържателно ниво до голяма степен
се припокрива с когнитивната триада на Бек –
безпомощност, безнадеждност, малоценност
(HDRScog). Тези преживявания на фона на само‐
та, изглежда, в най‐голяма степен крият риск от
суицидни мисли и нагласи [21].
Самотата като когнитивна категория коре‐
лира със субективно възприетата когнитивна
дисфункция (PDQ‐D5) във всички диагностични
категории – умерено в РДР и изразено в ДКН и
БД. Самотата като когнитивно нарушение е най‐
ясно проявена в групата с диагноза БД, където
корелира правопропорционално и изразено
единствено със скалата PDQ‐D5, като този коре‐
лационен модел значително се отличава в срав‐
нение с униполярните депресии. Очевидно в та‐
зи група клиничните характеристики на депреси‐
ята не влияят върху усещането за самота и съ‐
щевременно самотата корелира значимо единс‐
твено с когнитивната дисфункция. Самотата е
свързана с конкретни мозъчни региони/мрежи,
които са функционално важни за обработката на
емоционално и социално значима информация
[32]. Самотата има негативен ефект най‐вече
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върху dlPFC (свързан с екзекутивните функции) и
с вентрални структури като: vmPFC, хипокамп,
амигдала, инсула, вентрален стриатум, хипота‐
ламус, vACC, въвлечени в емоционалната реак‐
тивност [33]. Има значителна асоциация между
чувството за самота и субективния когнитивен
спад [34]. Възприеманата изолация затруднява
екзекутивните функции, като активира импли‐
цитната (емоционално‐когнитивна) обработка на
информация за сметка на търсенето и намиране‐
то на социална заплаха [17].
В настоящото проучване самотата не коре‐
лира с възрастта и с продължителността на бо‐
ледуване. Следователно на самотата не би
следвало да се гледа като на резултат от нали‐
чието на афективно разстройство, а по‐скоро
като на относително независима величина в
протичането на боледуването.
По отношение на броя на соматичните за‐
болявания трите диагностични групи не се раз‐
личават помежду си. Най‐малко съпътстващи
соматични заболявания има при пациентите с
БД, които не се различават значимо от контро‐
лите. От получените резултати в това проучване,
самотата не корелира с броя соматични заболя‐
вания, независимо че в литературата има мно‐
жество съобщения, които дискутират сериозно‐
то негативно влияние на самотата върху сома‐
тичната коморбидност [35], което още веднъж
потвърждава нейните по‐скоро състояние‐
зависими обратими характеристики при афек‐
тивните разстройства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преживяването за самота не е специфично
за различните диагностични групи, но опреде‐
лени клинични и психосоциални фактори оказ‐
ват различно влияние върху преживяването за
самота при разгледаните афективни разстройс‐
тва. При РДР самотата може да се разглежда
като социална категория и вероятно като лич‐
ностова характеристика (трейт‐маркер), докато
при БД преживяването за самота е по‐скоро
когнитивна оценка, определяща моментното
състояние (стейт‐маркер). Усещането за самота
при ДКН е сходно с РДР (на фона на по‐добър
социален, семеен и образователен статус), ко‐
релира предимно със самооценъчните инстру‐
менти, с тежестта на депресия и суицидната
нагласа. Самотата е важна клинична характе‐
ристика в късна възраст, която следва да бъде
оценявана и интервенирана.

В. Стоянова, Ж. Нацкова. Клинико‐диагностични аспекти на самотата при депресия…
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ФИЗИОЛОГИЧНИЯТ АФЕКТ И АЛКОХОЛНОТО ОПИВАНЕ
ВТОРА ЧАСТ*
Георги Кирилов, Владимир Велинов
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Резюме. Допусната е хипотезата, че може да се разгърне физиологичен афект при леката степен
на алкохолно опиване, при по‐ниски нива на етанол в кръвта, поради все още незначителните
влияния на поетия алкохол. Предложена е система за анализ и оценка в съдебната експертиза на
действията на извършителите на престъпления при различните форми и степени на опиване, как‐
то и приликите със и разликите от физиологичния афект. Като условна граница се предлага 1‰,
над която вече не могат да бъдат пренебрегвани ефектите на опиване. Подчертано е значението
на индивидуалната поносимост към алкохол, както и наличието или отсъствието на органични мо‐
зъчни прояви, вкл. възрастови и при соматични заболявания. Несъмнените прояви на опиване са
значим разграничителен белег относно физиологичния афект, и обратно също. Представено е
обобщение на целия материал. Илюстрация за усложнено алкохолно опиване детайлизира разли‐
ките.
Ключови думи: физиологичен афект, алкохолно опиване, зависимости и различия физиологичен афект–
алкохолно опиване

PHYSIOLOGICAL AFFECT AND ALCOHOL INTOXICATION
PART II
Georgi Kirilov, Vladimir Velinov
Sofia University "Sv. Kliment Ohridski"
Abstract. It has been hypothesized that physiological affect1 may develop with a mild degree of alcohol
intoxication, with lower levels of ethanol in the blood, due to the still insignificant effects of alcohol in‐
take. A system for analysis and evaluation in forensic assessment of the actions of the criminals in the
different forms and degrees of alcohol intoxication and similarities with and differences from the phys‐
iological affect is proposed. As a conditional limit, 1‰ is proposed, above which the effects of intoxica‐
tion can no longer be ignored. The importance of individual tolerance to alcohol is emphasized, as well
as the presence or absence of organic brain signs, including age and somatic diseases. The undoubted
manifestations of intoxication is a significant distinguishing feature of physiological affect, and contrari‐
wise also. A summary of the whole material is presented. An illustration of complicated alcohol intoxica‐
tion details the differences.
Key words: physiological affect, alcohol intoxications, dependences and differences physiological affect–alcohol in‐
toxication

В. Дотук представените данни за степените
на опиване, респ. нивата на алкохол в кръвта,
фиксират отсъствието на фрапантни психични
отклонения в леките нива на обикновеното ал‐
кохолно опиване, които да променят психични‐
те компетенции на индивида до степен, че да
1

не може да възприема адекватно реалността и
да не може да реагира съобразно нагласите си
и състоянието си.
Иначе казано, може да се допусне, че инди‐
видът би могъл да е в състояние да разгърне
физиологичен афект при леката степен на обик‐

*Първа част е публикувана в Бълг. сп. психиатр., 2021; 6(1):31‐39.
1
Преводът на категориите е условен поради спецификите на правната терминология на български и английски.

Г. Кирилов, Вл. Велинов. Физиологичният афект и алкохолното опиване. Втора част

новеното алкохолно опиване [1], особено при
по‐ниски нива на етанол в кръвта, поради все
още незначителните влияния на поетия алкохол
и при все още налични годности за неалкохолни
реакции и прояви. Подобна позиция може да
бъде намерена и в литературата [2], а някои ав‐
тори [3] предлагат термина „аномален физиоло‐
гичен афект“. Може да се добави също и извес‐
тна генерализация на идеята за отхвърляне на
възможността за възникване на физиологичен
афект на фона на обикновено алкохолно опива‐
не, когато не е уточнено за коя степен на опива‐
не се отнася това (Маринов, 2017) [4].
Като основен диагностичен критерий за об‐
съждане или отсъствие на физиологичен афект
на фона на алкохолно опиване би следвало на
първо място да се има предвид предимно ниво‐
то на редуциращи летливи вещества при конк‐
ретния индивид с индивидуалните му прояви на
поносимост към алкохол и прояви на опиване, а
не толкова формалните рамки на степен на
опиване. Вече бе изяснено, че при едни и същи
нива на етанол в кръвта са възможни преживя‐
вания и реакции в много широк диапазон при
различните индивиди и дори при един и същи
индивид в различни времена.
От съпоставянето на различните схеми за
оценка на алкохолното повлияване и от описа‐
нията на съпътстващите психични и поведен‐
чески появи или смущения се изяснява, че при
нива на алкохол в кръвта около 1.00‰ или по‐
високи вече става проблемно пренебрегването
на вероятните деформирани от алкохола пре‐
живявания и на алкохолно променените реак‐
ции на индивида. При такова ниво на опиване
става несигурно установяването на физиологи‐
чен афект.
Индивидуалната поносимост е вторият за‐
дължителен за изследване аргумент, в непос‐
редствена връзка с установените промили,
предвид различията в реакциите към алкохола
при различните индивиди и дори различията
при един и същи индивид в различните момен‐
ти от живота му.
Друг съществен за диагнозата аргумент е ка‐
къв тип е склонността на индивида към консу‐
мация на алкохол – ежедневна, ежеседмична,
по‐рядка или съвсем епизодична, както и типът
консумация, и типът питие. Системната употре‐
ба на малки количества алкохол и ниско серум‐
но ниво на редуциращи летливи вещества пра‐
ви по‐вероятна хипотезата за възникване на фи‐
зиологичен афект, но само при наличие на ха‐

15

рактерни прояви за такъв афект. Обратно, при
инцидентна употреба на алкохол при индивид,
за когото не е присъща редовна консумация,
дори и по‐ниските дози алкохол биха могли да
компрометират механизма на възникване на
физиологичен афект поради по‐интензивното
алкохолно повлияване въпреки ниските дози и
ниските серумни нива.
В непосредствена връзка с типа консумация
следва да се оцени и толерансът на този инди‐
вид – повишен толеранс, отсъстващ толеранс,
компрометиран толеранс. Индивидите с пови‐
шен толеранс е по‐вероятно да запазят обичай‐
ните си реакции въпреки сравнително по‐
високото серумно ниво в сравнение с индиви‐
дите с нисък толеранс.
Съществен аргумент би бил също какъв е
мозъчният терен, върху който влияе алкохолът –
интактен, органично променен или друго.
Обичайните психични и поведенчески осо‐
бености на този индивид при опиване също са
важен диагностичен и разграничителен крите‐
рий.
Анализът на личностови параметри и уста‐
новяването на трайни девиации или на ситуа‐
тивни десенсибилизиращи фактори, от друга
страна, има своето значение. Не следва да бъ‐
дат пренебрегвани и възрастта на индивида,
полът му, телесното му тегло, височината, нали‐
чието на хронични заболявания на мозъка, на
сърдечно‐съдовата система, на стомаха, на чер‐
ния дроб или на отделителната система, прие‐
мът и видът на храна, които също могат да про‐
менят поносимостта и реактивността.
Заслужава да се подчертае, че описаните от
различните автори промени във възприятията и
особено в реактивността на индивидите на ниво
поне на 1.00‰ или над 1.00‰, особено над
1.50‰, могат да имат някакви феноменологич‐
ни сходства с отделни елементи на физиологич‐
ния афект. Те са по типа на емоционалната не‐
устойчивост, лесна обидчивост, досада, нетър‐
пение с оттенък на раздразнение, нарушаване в
значителна степен на перцепцията, последвано
от непълен спомен, нарушения на вниманието,
на мисловните процеси, отслабена годност за
критична оценка на собствените възможности и
на действията на околните, фрагментирана
оценка на ситуацията, мрачност, гневливост,
вероятност за конфликти, възбуда, буйстване,
гняв, агресия, понякога объркване. Различията
им от проявите на физиологичния афект обаче
са категорични – поводността (ако изобщо я
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има) не е фрапантна, реакциите не са така вне‐
запни и непосредствени, личи координационна
непълноценност и психична ретардираност,
блуждаещ поглед, усеща се дъх на алкохол, те‐
матичната свързаност с повода на агресията
също е в някаква степен условна.
Най‐съществените отлики между физиоло‐
гичния афект и опиването от обикновен тип все
пак остават реалните прояви на опиване и нива‐
та на етанол в телесните течности. Проявите на
опиване могат да бъдат разнообразни, те могат
да се обяснят с индивидуалните качества на из‐
следваното лице, но тяхното наличие е онзи
разграничителен белег, който ще позволи да
бъде отхвърлена хипотезата за поведение при
физиологичен афект.
В частност и като изключение следва да се
добави, че при кумулативния афект с неговото
продължително развитие и предвид особенос‐
тите в крайната му фаза (поведение с характе‐
ристики на физиологичен афект), алкохолното
повлияване би следвало да се оценява единст‐
вено само при крайната афективна реакция.
Евентуално влияние на алкохола в етапите на
натрупване на предхождащите негативни емо‐
ции би могло да се съобразява само като вероя‐
тен фактор, водещ до органична мозъчна пато‐
логия, ако има основания за това.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поради някои неясноти в анализите, оцен‐
ките и интерпретацията на отношенията физио‐
логичен афект/алкохолно опиване в криминал‐
ното поведение, в този текст е направен опит за
тяхното съпоставяне и изясняване на сходствата
и различията помежду им, вкл. и на диагнос‐
тичните им критерии.
Същността на силното раздразнение и фи‐
зиологичния афект е обоснована от текстовете
на Постановление № 2 от 16.12.1957 г., пленум
на ВС, изменено и допълнено с Тълкувателно
постановление № 7 от 1987 г. („Под силно разд‐
разнение се разбира такова състояние, при кое‐
то съзнанието на дееца е овладяно до такава
степен от чувствата, че волята му се определя
предимно от тях. Касае се до физиологически
афект...“), като силното раздразнение е отъж‐
дествено с физиологичния афект.
Според правни документи силното раздраз‐
нение/физиологичният афект възниква внезап‐
но и е предизвикано непосредствено от жертва‐
та, при ограничение в значителна степен (но не
неглижиране) на волевите годности, когато чув‐

ствата интензивно завладяват съзнанието на
дееца и сериозно ограничават, но не изключват
способностите му да разбира свойството и зна‐
чението на извършеното и да ръководи постъп‐
ките си, когато няма пълна загуба на мисловна и
интелектуална годност, времето на реализация
е твърде ограничено, а разгръщането е съвсем
кратко.
Психиатричните текстове са сходни – физио‐
логичният афект е „по‐силна реакция на чувст‐
вата, която бурно разтърсва съзнанието“, с рез‐
ки и негативни отклонения в настроението, въз‐
никнали в резултат на външни стимули, с раз‐
лична степен стеснена яснота на съзнанието,
довели до ограничение в значителна степен на
ръководене на постъпките. Поставени са акцен‐
ти и върху силата на преживяването, внезап‐
ността на възникването, бурното протичане, яс‐
ното, но стеснено съзнание, съпътстващите
перцептивни и мисловни промени, смутената
оценка на ситуацията, двигателната активност,
жестовата и мимична изразеност, вегетативните
прояви. В монографията си от 2017 г. П. Мари‐
нов [4], освен вече споменатите прояви, поставя
акцент и върху уникалността на психотравмено‐
то въздействие, при което деецът е в тежък пси‐
хичен регрес, с нарушена диференциация на
емоциите и доминиране на краен негативизъм,
враждебност, агресия, гняв, в пиковия момент
ярост, силно редуциран контрол върху импулси‐
те, срината интелектуалност, тежко деформира‐
на ценностна система, фрагментирани възприя‐
тия, промени във вида и мимиката ("освирепя‐
ване"), тежко потискане на контролните меха‐
низми на "Аз"‐а, оживяване на архетипови и на
архаични животински модели.
При анализ на физиологичния афект е за‐
дължително да се проследи развитието му.
В свръхкраткия подготвителен стадий има
екстремно психично напрежение с негативно
съдържание. Същинският стадий (фаза) се разг‐
ръща внезапно, неочаквано и свръхинтензивно
спрямо провокиралия го фактор, с изключване
на критичността и до голяма степен изключване
на логичната преценка, при силна редукция на
свободата на избора, когато действията до ог‐
ромна степен са продиктувани от афектния им‐
пулс, от тежки нарушения на рационалността и
съобразителността, до голяма степен рефлек‐
торни. В следафектния период настъпват изто‐
щение и отпускане, емоционална индиферент‐
ност, несвързаност на представите. Продължи‐
телността на подготвителната и същинската фа‐
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за е кратка, обичайно до минути, следафектната
може да е по‐протрахирана.
В диагностиката на афекта следва да бъдат
търсени и анализирани и предпоставки – трайни
личностови особености (изначална емотивност,
импулсивност, експлозивност, възрастови пре‐
ходи, минимална мозъчна увреда и др.), както и
актуални дестабилизиращи състояния и ситуации
(стрес, умора, безсъние, боледуване, изтощение
и подобни) или съчетания от някои от тях.
Съобразяването на най‐важните елементи,
разгръщащи се при която и да е човешка реак‐
ция, е особено важно именно при преценката
за физиологичния афект. Това са интеграцията и
интерференцията между интензивното въз‐
действие на определен фактор с индивидуална‐
та стойност на този фактор, с базисния капаци‐
тет на личността и с моментното състояние на
тази личност. Много съществена е непосредст‐
вената връзка между предизвикателството и
афектогенното действие и незабавното изпъл‐
нение на действието.
Втората област за обсъждане – поведението
на индивидите при алкохолно опиване, също
изисква подробен анализ. Общоприето е отгра‐
ничаването на три типа алкохолно опиване –
обикновено, усложнено и патологично.
Патологичното опиване (ebrietas psychotica)
се приема като вариант на изключителните със‐
тояния с помрачение на съзнанието, с илюзии и
халюцинации, страх, налудности. Характерни са
неосъзнавани прояви на безсмислено насилие,
последвани от изтощение, сън и амнезия, оби‐
чайно при малки количества алкохол. Индивидът
не изглежда повлиян от алкохол, а психотичен, с
възбудно‐агресивни реакции, при запазени ар‐
тикулация, равновесие и координация. При тако‐
ва поведение е безсмислено да се обсъжда фи‐
зиологичен афект (силно раздразнение) с него‐
вите поводност и междуличностен сблъсък.
Усложненото алкохолно опиване (ebrietas
complicata) има други специфични особености.
Съществени са предразполагащите фактори –
психична болест, личностова патология, орга‐
нични нарушения на ЦНС, зависимост от ПАВ,
комбинирането на алкохол с медикаменти или
с други ПАВ. Това опиване остава само като ко‐
личествено абнормно опиване, за разлика от
патологичното опиване, което е качествено аб‐
нормно. Разновидностите са няколко, от които
за обсъжданата тема относно физиологичния
афект имат значение предимно експлозивният
вариант, дисфоричният вариант и епилептоид‐
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ният вариант, при които са характерни изначал‐
ни предхождащи възбудно‐агресивни прояви,
неориентирана раздразнителност, гняв, мрач‐
ност, застойност, злоба, отмъстителност, отно‐
сими към всички заобикалящи обекти, в които
жертвата може дори да е попаднала случайно.
При тези варианти изясняването на базисните
биологични параметри на личността ще улесни
отграничаването на опиването от физиологичен
афект. Съществен белег са и предхождащите
инцидента характерни алкохолни соматоневро‐
логични и вегетативни реакции. Параноидният
вариант изисква по‐детайлизирани анализи.
Нарастващата двигателна и речева активност е с
параноидна генеза, основната мотивация на
поведението обаче произлиза не от налуднос‐
тите, а от реални стълкновения с жертвата. Осо‐
бено внимание заслужава именно мотивиране‐
то – реален или имагинерен конфликт с жертва‐
та. За приемането на усложнено алкохолно
опиване от параноидния вариант, а не физиоло‐
гичен афект у лице, повлияно от алкохол, е важ‐
но да бъдат доказани неадекватно възприема‐
не на реалността (налудности), отсъствие на
провокация, отсъствие на рязко превключване
на поведението, относително запазена връзка с
реалността, понякога флуктуиращо протичане.
За отграничаването на атипичното опиване
от физиологичния афект е полезно да бъдат
изяснени и характерните реакции на този инди‐
вид в състояние на опиване въобще (раздразни‐
телност, възбуда, агресия, благодушие, сънли‐
вост и пр.), налице ли е изначална личностова
склонност към възбудно‐агресивни реакции или
към параноялни реакции, които само се интен‐
зифицират от опиването, както и какви са били
предходните отношения (ако е имало такива)
между агресора и жертвата, които при алкохол‐
ното опиване лесно могат да излязат извън кон‐
трол. В частност установяването на актуален ос‐
тър драматичен конфликт, внезапност, непос‐
редствена причинна връзка, спонтанност на
действията, много кратка продължителност,
свръхинтензивност на реакцията, съпътстващи
вегетативни прояви, внезапен завършек, отпад‐
налост вече ориентират към афективна реакция,
както и отсъствието на каквито и да е прояви на
атипично опиване от който и да е вариант.
Така усложненото опиване и особено пато‐
логичното опиянение са състояния, които са не‐
съвместими с физиологичния афект.
Обикновеното алкохолно опиване като най‐
често и най‐близко до параметрите на физио‐
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логичния афект следва също да бъде анализи‐
рано многостранно. Безспорно е, че е налице
известен паралел между концентрацията на ал‐
кохола и съпътстващите функционални разст‐
ройства и поведенчески особености. Най‐важни
са данните за скорошната употреба и наличието
на физиологични, психологични и поведенчески
прояви на опиване. Основен разграничител на
степените на опиване (лека, средна, тежка) е
нивото на алкохол в телесните течности, устано‐
вявано най‐често газхроматографски. Типична
особеност е, че алкохолното опиване се задъл‐
бочава постепенно и отслабва постепенно, а не
внезапно и рязко, каквато е динамиката на фи‐
зиологичния афект. Диапазонът в промили в
кръвта на всяка степен обаче е достатъчно ши‐
рок, за да се очакват еднозначни или поне
сходни прояви при различните индивиди при
една и съща степен на опиване. Важно е да се
подчертае също, че няма абсолютен паралел
между нивото на алкохол в кръвта и проявите
на опиване, предвид намесата на множество
различни фактори – пол, възраст, телесно тегло,
хронични заболявания, привична или инциден‐
тна консумация, актуални дестабилизиращи
влияния и пр. Именно поради това разгранича‐
ването на степени има условен характер.
Леката степен (0.50‐1.50‰) се изявява с
афективна нестабилност, весело настроение,
повишено самочувствие, намалена самокри‐
тичност, самодоволство, логорея, намалено
чувство за отговорност, нарушения на коорди‐
нацията, психична ретардация, отслабване на
вниманието и съобразителността, хиперемия,
тахикардия или тахиаритмия, разтормозване на
либидото, запазен спомен, мирис на алкохол.
Паралелът между промили в кръвта и смущения
в поведението не е категоричен, но с увелича‐
ването на промилите вероятността от възниква‐
не на поведенчески особености се увеличава
също. Дори и при тази степен не са изключени
негативни афективни реакции – лека обида, до‐
сада, нетърпение с оттенък на раздразнение.
Средната степен (1.50‐2.50‰) вече е съпро‐
водена от нарушения на равновесието, речта,
перцепцията, вниманието, мисленето, ориента‐
цията, критичността, емоционална лабилност,
от раздразнителност, мрачност, гневливост,
придирчивост, обидчивост, неадекватни реак‐
ции, понякога агресия. Споменът е запазен час‐
тично (палимпсести). Тези особености лесно
могат да доведат до конфликти. Различията с
проявите и разгръщането на физиологичния
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афект са категорични – и като прояви, и като
протичане, така че установяването на средна
степен опиване изключва такъв афект.
Тежката степен (над 2.50‰) е токсично със‐
тояние с непосредствен риск за живота, така че
за преживявания, определящи поведението на
индивида, трудно може да се говори.
Дотук бяха представени позициите на бъл‐
гарските и рускоезичните автори. Схемата на
оценка на алкохолното повлияване при англое‐
зичните автори е по‐различна, макар че нивата
на алкохол в кръвта също остават основният ар‐
гумент.
Белези на отслабени социални задръжки, ве‐
селост, лека еуфория, релаксация, многослов‐
ност се описват при ниво 0.30–0.59‰. При ниво
0.60–0.99‰ се регистрират нарушен контрол,
отслабени задръжки, еуфория, нарушени пре‐
ценки, многоречивост и адистантност. Ниво от
1.00–1.99‰ вече е съпроводено от залитане,
възбуда, буйстване, прекалено изразени емоции.
Диапазонът 2.00–2.99‰ е характерен с гняв или
тъга, антероградна амнезия, смутена сетивност,
понякога объркване, инхибирано сексуално же‐
лание, промени в настроението, нарушена въз‐
можност за разбиране. Нива на и над 3.00‰ вече
са съпроводени от дълбоко потискане на ЦНС и
кома, а нива над 5.00‰ са летални.
Дотук представените данни за степените на
опиване, респ. нивата на алкохол в кръвта, фик‐
сират при по‐ниските нива отсъствие на фрапан‐
тни психични отклонения, които да променят
значимо психичните компетенции на индивида.
Може да се допусне, че индивидът би могъл да
е в състояние да разгърне физиологичен афект
на терена на все още неинтензивни влияния на
поетия алкохол и при все още налични годности
за съответни реакции и прояви. В тази насока
може да се погледне по‐внимателно идеята за
отхвърляне на възможността за възникване на
физиологичен афект на фона на обикновено ал‐
кохолно опиване (аномален физиологичен
афект). При оценката на състоянието на инди‐
вида и повлияването му от алкохол би могло да
се интерпретира предимно нивото на редуци‐
ращи летливи вещества, а не толкова формал‐
ните степени на опиване. Това обаче следва да
е при съобразяване и с наличието на предраз‐
полагащи фактори, и с поносимостта на инди‐
вида към действието на алкохола. Предвид дос‐
тъпните в литературата данни за психични и по‐
веденчески промени на фона на обикновено
алкохолно повлияване намираме за по‐уместно
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да се обсъжда много внимателно възможността
за разгръщане на физиологичен афект не на ко‐
ето и да е ниво на леката степен на опиване
(0.50‐1.50‰), каквито схеми съществуват.
Намираме за уместно преценката да е строго
индивидуализирана и да съобразява най‐вече
нивата около 1.0‰ или по‐ниските, когато пре‐
живяванията и променените реакции на инди‐
вида най‐вероятно все още не са толкова про‐
дукт на алкохолната интоксикация. Разгръщането
на физиологичен афект около нивата 1.0‰ или
по‐високи, когато променените преживявания и
променените реакции на индивида много по‐
вероятно биха били продукт на алкохолната ин‐
токсикация, остава като много малко вероятен
механизъм. Неизбежно е да се припомни, че из‐
следването на индивидуалната поносимост е
задължителен критерий за оценка, предвид раз‐
личията в реакциите към алкохола при различ‐
ните индивиди и дори различията при един и
същи индивид в различните моменти от живота
му, съобразно типа консумация, мозъчната реак‐
тивност, други биологични параметри.
ИЛЮСТРАЦИЯ
КСПСПЕ по нохд № ...../2019 г. на Окръжен съд
гр. ................ е за МЮМ с ЕГН 79.........
Обвинението на МЮМ е за убийство по особено
жесток начин (97 наранявания на жертвата с нож) с
последващи самонаранявания, които биха били фа‐
тални, ако не му е била оказана незабавна медицин‐
ска помощ. Деянието било извършено около 16:00‐
16:20 ч. на 15.06.2018 г.
Предварителните данни са, че между МЮМ и
пострадалия отношенията били много близки, прия‐
телски.
По преценка на познати МЮМ не бил агресивен,
дори когато употреби алкохол.
Според справката за съдимост МЮМ бил осъж‐
дан – през 2014 г. в лек автомобил негова собстве‐
ност държал акцизни стоки – 100,40 кг нарязан тю‐
тюн за лула и цигари, без бандерол, бил осъден на
„лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, изпъл‐
нението било отложено за срок от три години, реа‐
билитиран. През 2018 г. отново държал акцизна сто‐
ка без бандерол – 91,595 кг насипен тютюн за пуше‐
не, деянието било повторно и бил осъден на „лиша‐
ване от свобода“ за срок две години и „лишаване от
право да упражнява професия или дейност, свързана
с търговия с акцизни стоки“ за срок две години, като
изпълнението било отложено за срок от пет години.
На фона на описваните приятелски отношения,
между двамата имало предишен спор за предходни
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дела на МЮМ (2018 г.). Когато трябвало да се прека‐
ра контрабандна стока (тютюн), пострадалият не се
включил, МЮМ се включил, но бил арестуван и осъ‐
ден. Една илюстрация на годностите му за справяне
е, че при задържането той побягнал, преминал през
някаква река, измокрил се и на сутринта сам се пре‐
дал на полицията.
С обяснението, че задържането му повлияло зле,
се описва, че психичното му състояние през послед‐
ните месеци не било добро, след освобождаването
от ареста бил потиснат, подозрителен, променен, не
искал много да разговаря, не искал да излиза навън,
нещо го задушавало, постоянно излизал на балкона
да си вземе въздух, да се разхожда в градината, не
можел да спи, не се хранел редовно, нямал апетит,
не усещал ситост или глад. Били му предписани ле‐
карства. Справка от лекар психиатър сочи лечебна
схема Лароксин 150 мг сутрин, Флуанксол 0.5 мг по 1
т. сутрин и вечер, Ремирта 30 мг вечер, витамин В12
500γ 10 дни. Нечетливо копие от рецепта определя
дата на изписването на медикаментите 04.04.2018 г.
(деянието е извършено на 15.06.2018 г.).
Непосредствено преди деянието свидетелка е
описала, че в този ден около 13:30‐14:00 ч. МЮМ из‐
пил 2‐3 бири в компанията на пострадалия. След това
(„към 2 без нещо“) отишли в дома на пострадалия и
носели със себе си галон бира от 3 л. МЮМ честитил
празника на майката на пострадалия. Помежду им
нямало никакво напрежение, пиели си и си пушели,
наричали се „брато“. Били подпийнали, държали се
спокойно и приятелски, нямало спор или кавга.
В един момент („към 4, 4 без 20“) обаче МЮМ
станал, взел нож от едно чекмедже, седнал и пока‐
нил майката на пострадалия да отиде да гледа теле‐
визия в съседната стая. Те със сина ù щели да си го‐
ворят. След няколко минути тя чула синът ù да вика
за помощ. Като влязла в стаята видяла, че МЮМ бил
съборил сина ù, натиснал го с двете си колена и пос‐
тоянно го ръгал с ножа където му дойде. Синът ù
питал: „Какво съм ти направил, какво съм ти напра‐
вил, брат, аз не съм те издал на полицията“. Тя се
молела на МЮМ да го остави, искала да му взема
ножа, а той се бил опулил и казвал: „Аз съм дяволът
и ти ще умреш, и тебе така ще те разпоря“, бил озве‐
рен. Когато казал „Аз съм дяволът“, той се усмихвал.
Тя взела един стол и искала да го удари, той отхвър‐
лил стола към нея. Тя искала да му взема ножа и
хванала ножа за острието, той се опулил към нея и тя
пуснала ножа, отишла отзад, взела друг стол, но и
втория стол също го отблъснал срещу нея, като с ед‐
ната ръка праснал стола, с другата държал ножа.
Пострадалият не мърдал. МЮМ започнал да се
боцка с ножа в гърлото, после се набол в корема.
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Преди да се прободе в корема, все едно играел с
ножа, пипал с пръста по дръжката и след това се
пробол. Той на много места по корема, на ръката и
на шията се пробождал, дърпал кожата и се бодял с
ножа. Така го заварили полицаите.
Съдебно‐химическа (токсикологична) експертиза
при МЮМ установила етанол 0.54 ± 0.009 g/L2; отри‐
цателни били резултатите за кокаин, опиати, мета‐
дон, амфетамин, метамфетамин, екстази (MDMA),
тетрахидроканабинол/метаболити,
барбитурати,
бензодиазепини и трициклични антидепресанти.
Венлафаксин и миртазапин не били намерени.
Описанията на поведението на МЮМ след прове‐
дената реанимация са, че на втория ден познал слу‐
жителя от полицията, който го посетил, не отговарял
на всички въпроси, но си спомнил, че с пострадалия
били на конкретна бензиностанция, където пили би‐
ра, след това не си спомнял какво е станало. Подобни
са и впечатленията от други служители, охраняващи
го в болницата – не си спомнял нищо, освен че с пост‐
радалия пили бира и отишли на гости при майка му.
Пред сестра си говорел, че му израснали рога.
В Епикриза от психиатрично отделение при Зат‐
вора гр. ............ за периода 25.07.‐22.10.2018 г. (пос‐
тъпил четиридесет дни след деянието, изписан след
малко повече от 4 м.) е вписана диагноза: Разстройс‐
тво в адаптацията с преобладаващо засягане на по‐
ведението. ДД: Защитно (контролирано) поведение.
Представил се психомоторно напрегнат, леко заба‐
вен, дистантен, мрачен, със задоволителен външен
вид. Ориентиран. Емоционално лабилен. Волево – с
набелязана импулсивност. На зададените му въпро‐
си изглеждал недоумяващ, с ехолалия, зачуден, с
глуповат израз на лицето. Не отговарял на зададени‐
те въпроси, сякаш не ги разбирал. Мисловният про‐
цес протичал леко забавен, споделял че чува гласо‐
ве, но бил суспектен за симулация. Памет и интелект
– затруднено изследване. Поради особеностите на
състоянието, както и предвид наличие на данни за
извършен хомицид и опит за самоубийство, самона‐
раняване с хладно оръжие – пробождане с нож в
областта на корема и шията, с последваща животос‐
пасяваща операция, бил приет за лечение и диагнос‐
тициране. Преморбидно – второ дете в семейството,
липсват данни относно протичането и завършека на
2

Това ниво летливи редуциращи вещества в кръвта е относително
валидно към момента на деянието поради интензивните реа‐
нимационни процедури и венозни вливания. Ако се интерпре‐
тират съвсем условно сведенията, че на бензиностанцията към
13:30 ч. МЮМ е изпил три бири и поне още една в дома на пос‐
традалия, то към 15:40/16:00 ч. нивото алкохол в кръвта му би
било поне 1.55‰. Свидетел преценява него и жертвата като
„подпийнали“, в КСПСПЕ след 5 месеца той сам заявил, че „си‐
гурно бил пийнал повечко“.
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бременността, както и нервно‐психическото разви‐
тие. Отслужил РВС, без наказания. Семеен, с две де‐
ца от връзката си. Осъждан, с условна присъда за
цигари без бандерол. Работил като продавач в мага‐
зин. Фамилна обремененост – отрича. Минали забо‐
лявания – счупен крак, десен. Вредни навици – отри‐
чал употреба на алкохол. Споделя, с недомлъвки, че
бил опитвал стимуланти, като не може да конкрети‐
зира дали се касае за амфетамини, или пико. Още
при постъпването му в отделението се започнало
лечение с Флуанксол‐табл. от 0,5 мг – х 1 табл. сутрин
и Диазепам‐табл. от 10 мг – х 1 табл. вечер в 21 ч.,
като пациентът е поставен в стая под постоянен мо‐
ниторен контрол поради данните от придружаваща‐
та го медицинска документация. След едномесечен
престой бил изведен от стаята с мониторен контрол,
поведението било коректно, подредено и адекватно
на ситуациите в отделението. След проведен разго‐
вор със съпругата на пациента на 18.10.2018 г., която
съобщила за странни и неадекватни изживявания на
пациента при проведено свиждане, на 19.10.2018 г.
се представил дезориентиран, неадекватен, със
странно и причудливо поведение. Започнато било
парентерално лечение с антипсихотици в продълже‐
ние на два дни. На 22.10.2018 г. по време на визита‐
ция пациентът помолил лечението да бъде преуста‐
новено, същият бил адекватен, контактен, апсихоти‐
чен, ориентиран ало‐ и автопсихично.
Комплексна съдебнопсихиатрична и съдебноп‐
сихологична експертиза от 18.11.2018 г. (5 месеца
след деянието) на МЮМ е регистрирала наличен
спомен за употреба на алкохол преди инцидента,
„Тогава сигурно съм пийнал повечко“, както и отсъс‐
твие на спомен за събитията след това. Имал гласо‐
ве, викове и видения отпреди няколко месеца. В ми‐
налото бил пушил трева. Взимал лекарства след
ареста. Описан като видимо тревожен, дистантен,
със зачуден лицев израз, осъществявал добър очен и
словесен контакт, със задоволителен външен вид.
Ориентиран ало‐ и автопсихичпо. Мисловният про‐
цес протичал леко забавен по темп, правилен по
структура, в съдържанието не се долавяли парано‐
идни и свръхценни идеи. ВПС – нямал клинични
данни за сетивни измами. Памет и интелект – норма.
Заключението е за дисфорично алкохолно опиянение
като подтип на простото. В момента на извърш‐
ване на деянието не е бил в състояние на силно
раздразнение, покриващо критериите за физиоло‐
гичен афект.
СМЕ за МЮМ по писмени данни била със заклю‐
чение, че е в състояние след претърпени оперативни
интервенции по повод порезни и прободно‐порезни
наранявания. Престоят в следствения арест не пре‐

Г. Кирилов, Вл. Велинов. Физиологичният афект и алкохолното опиване. Втора част

чел подсъдимият да провежда съответната консер‐
вативна терапия, състоянието му не налагало спешна
или специализирана медицинска помощ, нито се
нуждаел от интензивни специализирани медицинс‐
ки грижи, специализирани изследвания и непрекъс‐
нато лекарско наблюдение.
На база спортното минало на МЮМ може да се
допусне още един елемент – дискретни микро‐
органични нарушения и функционални нарушения на
мозъчната активност. ЯМР на череп (поради хронично
главоболие) от 17.01.2019 г. е регистрирал нормална
находка. ЕЕГ не е правена.
При актуалното психиатрично и психологично
освидетелстване от авторите (две години и един ме‐
сец след деянието) МЮМ в началото на разговора се
представя подчиняем, отговаря с тих глас, почти не
поглежда събеседниците. Ориентиран е всестранно.
Не личат отклонения в афектите, емоционално е
сдържан. Нарушения на перцепцията не се установя‐
ват. Мисленето е правилно по ход и структура, в съ‐
държанието не се установяват болестни идеи, реч‐
никът е сравнително беден, изразите къси, по‐често
отговаря едносрично и понякога се налага да бъдат
задавани множество конкретни доуточняващи въп‐
роси. На някои въпроси отговаря примитивно или
създава впечатление за неразбиране. На клинично и
поведенческо ниво не се установяват когнитивни
нарушения, но на фона на типа общуване и мислов‐
ни възможности може да се предположи по‐нисък
вариант на нормата. Представя тотална загуба на
спомен за събитията.
При психологичните изследвания не се регист‐
рират маркантни нарушения на динамичните харак‐
теристики на вниманието. При изследване на памет‐
та резултатът е между 42% и 60% успеваемост, при
„зигзагообразен“ тип представяне. Benton Visual
Retention Test регистрира данни за микроорганични
мозъчни нарушения, но не се изключва и защитно
изпълнение на тестовата методика. „CLOX” тестът е
изпълнен защитно. Няма данни за нарушения в мис‐
ловните процеси. Minnesota Multiphasic Personality
Inventory – 2 регистрира валиден профил и белези,
характерни за личностово разстройство със затворе‐
ност, отчужденост, дисфункционални базови вярва‐
ния по отношение на себе си, света и другите, труд‐
ности в задръжките и склонност в ситуации на из‐
черпване да отреагира с импулсивност, инфантилни
изблици на гняв и негодувание. Личностовият про‐
фил ориентира към шизотипно личностово разст‐
ройство F21.
В обсъждането в тази КСПСПЕ е поставен акцент
върху предходните осъждания при МЮМ, психиатрич‐
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ната консултация, близките отношения с пострадалия,
но и предхождащия деянието спор помежду им.
Когнитивните възможности на МЮМ са намере‐
ни в норма.
Личностовата структура е приета в границите на
личностово разстройство от смесен тип – с водещи
шизоидни черти, но и с елементи на параноидна,
импулсивна и дисоциална личност (F61.0). Хипотеза‐
та за психотични смущения е отхвърлена. Приемът
на ПАВ е преценен извън диагностичните категории
на МКБ 10.
Степента на алкохолното опиване при деянието
не е фиксирана, но не е приета тежка степен. Нивото
на летливи редуциращи вещества в серума обаче не
е информативно поради интензивните реанимаци‐
онни процедури, свързани с вливания на течности,
вероятно е било на границата между леката и сред‐
ната степен.
Самото деяние е проследено в неговото разви‐
тие във времето:
Първа фаза – около обяд двамата пили на бен‐
зиностанцията и отишли на празник в дома на пост‐
радалия, МЮМ честитил празника на майката на
пострадалия. В дома на пострадалия се хранили,
алкохолът бил само един галон 3 л бира, ставали,
излизали на терасата и пушели, след това сядали
обратно на масата и си говорели. Били подпийнали,
казвали си наздраве, обръщали се един към друг с
„брато“, нямало никакво напрежение между тях,
смеели се, не спорели за нищо.
Втора фаза – МЮМ взима нож от някакво чек‐
медже, сяда си и казва на майката на пострадалия да
си отиде оттатък да гледа телевизия. Всичко било
спокойно.
Трета фаза – след две (според други обяснения
десетина) минути майката на пострадалия чула ви‐
кове за помощ, отишла в кухнята и видяла, че МЮМ
бил съборил пострадалия, натиснал го с колене и го
ръгал с ножа. Нанесени са 97 наранявания. Постра‐
далият питал МЮМ защо и че не го бил издал на по‐
лицията. Това твърдение подсказва евентуалния по‐
вод и съдържание на гнева на МЮМ. Майката на
пострадалия се молела да го остави, искала да вземе
ножа от МЮМ, а той ù казал, че е дяволът и че тя ще
умре, и че и нея ще разпори. Този израз сочи, че
МЮМ в този момент я е разпознавал и е бил наясно,
че наранява пострадалия. Бил се опулил срещу нея,
бил озверял, което изражение може да се определи
като интензивно гневен фациес. Майката на постра‐
далия се опитала да удари със стол МЮМ, той отк‐
лонил стола (координация на движенията).
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Четвърта фаза – МЮМ започнал да се самона‐
ранява с ножа на различни места по тялото. Заклю‐
чението на СМЕ е, че ако не е била незабавната ме‐
дицинска намеса, той би починал. Автоагресията
започнала, след като пострадалият починал. Два
елемента са особени – че преди да се прободе в ко‐
рема, МЮМ все едно си играел с ножа и че оставил
забит нож в областта на гърлото си. Вероятно кожата
на шията се е местила поради еластичност. Резулта‐
тът е повърхностни прободно‐порезни рани. Нара‐
няванията в корема могат да имат и суицидно съ‐
държание. Оставянето на ножа в шията може да се
обясни с колапс и безпомощност.
В болницата, контактен след интензивна реани‐
мация, МЮМ избягвал да отговаря на въпроси, но си
спомнил, че с пострадалия били на бензиностанция‐
та и пили бира, други детайли не си спомнял, поня‐
кога отговарял несвързано.
Още по време на КСПСП в ареста е било допус‐
нато съмнение за защитно поведение, а в епикриза
след стационарен престой в психиатрично отделе‐
ние това съмнение е потвърдено.
Преди деянието никой не е регистрирал особе‐
ности на преживяванията или поведението на МЮМ.
Не са маркирани и актуални особености на отноше‐
нията му с пострадалия. Допускането обаче за ус‐
ложнени отношения помежду им от близкото мина‐
ло не бива да бъде пренебрегвано като несъзнавана
подлежаща възможност, която да е имала някакво
участие в механизма на поведението на МЮМ при
инцидента.
Взимането на ножа от МЮМ и отпращането на
майката на пострадалия да гледа телевизия в друго
помещение би могло да се интерпретира като акти‐
визиране на негативните нагласи към пострадалия,
т.е. актуализиране на евентуална предходна свръх‐
ценностова (параноялна?) тенденция. Подобно съ‐
държание личи и от една реплика на пострадалия в
най‐интензивната фаза на деянието, че не бил го
предал на полицията. Доколкото твърде интензивна‐
та агресия – 97 наранявания – трудно би могла да се
обясни с разбираеми обичайни преживявания при
МЮМ, то дисоциацията между повод и резултат е
несъмнена, откъдето може да се допусне и твърде
интензивно мисловно съдържание и съпътстващ
свръхинтензивен афективен пълнеж.
Съществен елемент в тази ситуация е отсъствие‐
то на внезапност на действията на МЮМ и на непос‐
редствена поводност на нападението.
Друг много съществен елемент, съответстващ на
крайно интензивната агресия, е впечатлението, кое‐
то МЮМ е създавал – озверял, опулен, с дифузна
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агресивна нагласа. Отново може да се допусне несъ‐
ответствие на агресията с реалните поводи.
Така се очертават няколко съществени области в
механизма на поведението на МЮМ при инцидента.
Едната област е наличието на съществени пред‐
поставки за възникване на особен тип опиване –
предшестващи негативни нагласи към пострадалия,
наред с вероятен микроорганичен терен, с личнос‐
това патология, предшестващи емоционални коле‐
бания, предизвикали специализирано психиатрично
лечение и с опиване от нетежка степен3. Другата об‐
ласт е тежката дисоциация между евентуалния
предшестващ или реален актуален повод (нагласи) и
осъществената агресия, с активни влияния на свръх‐
ценностово‐параноялни мисловни конструкции и
свръхяростни афекти. Тези две области типично ха‐
рактеризират един особен тип опиване – усложнено
алкохолно опиване от смесен тип – параноиден и
дисфоричен. Не могат да бъдат изключени и някои
вероятни депресивни и хистрионни елементи.
Възприемането на елементи от реалността и ре‐
акциите на промените в обстановката изключват
патологичната форма на опиване.
Дисоциацията между евентуалните поводи и те‐
жестта на агресията надхвърля рамките на обикно‐
веното опиване.
Отсъствието на интензивна провокация от страна
на пострадалия непосредствено преди деянието из‐
ключва физиологичния афект.
Макар такъв (усложнен) тип опиване да не съ‐
ществува в официалната класификация на СЗО –
МКБ, нито в класификацията на АПА – DSM, в която и
да е от ревизиите, класиката на интерпретацията на
алкохолното повлияване в българската (и не само
българската) книжнина позволява да бъде поставена
такава диагноза. По‐съществената страна на такова
опиване е наличието на преживявания и особености
на поведението, които не съответстват на критерии‐
те за включване в категорията „разстройство на съз‐
нанието“ – патологично опиянение.
Нарушенията на спомените при МЮМ в тяхното
съдържание, особености и динамика не могат да
бъдат интерпретирани само в контекста на усложне‐
ното опиване. Тук следва да бъдат съобразявани и
тежките увреждания и кръвозагуба, но също и не‐
съмненото наличие на защитни елементи в обясне‐
нията му, вкл. и възможни механизми на несъзнава‐
но изтласкване на непоносимата реалност.
3

Условното изчисляване на редуциращи летливи вещества в се‐
рума на МЮМ към момента на деянието (2‐3 бири около 13‐14
ч. и поне още една от галона преди деянието около 16 ч.) сочи
нива около 1.53‰, което е друг косвен аргумент против хипоте‐
зата за физиологичен афект.
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Като експертен коментар може да се добави, че
при МЮМ не се установяват изразени когнитивни
нарушения. Не се установяват и психични отклоне‐
ния при инцидента, които да са били от тип и степен
на „разстройство на съзнанието“, както и няма осно‐
вания да се приемат като такива описваните прежи‐
вявания за предходния период от два месеца. Опи‐
ването при инцидента е било от усложнен, а не от
патологичен тип.
При тези данни няма основания за преценка при
деянието МЮМ да е бил лишен от годности да раз‐
бира свойството и значението на постъпките си и да
ръководи действията си.
Особеностите на преживяванията на МЮМ и ти‐
път опиване обаче следва да бъдат интерпретирани
като обстоятелства, улеснили го в интензивна степен
при извършване на инкриминираното деяние.
Предвид предходните дезадаптационни прояви,
довели до предписание на медикаменти, но и нагла‐
сата за представяне на болестни отклонения, би би‐

ло уместно при евентуално ефективно изтърпяване
на наказание МЮМ да бъде обект на повишено
внимание в смисъла на чл. 40 ал. 4 НК.
Книгопис
1. Сафуанов Ф. Судебно‐психологическая експертиза:
учебник для академического бакалавриата. Москва:
Юрайт, 2014.
2. Сафуанов Ф, Макушкин Е. Аффект: практика судебной
психолого‐психиатрической экспертизы. Хрестоматия.
2‐е изд. Москва: Государственный научный центр
социальной и судебной психиатрии, Генезис, 2016.
3. Романов В. Юридическая психология. Учебное пособие
для СПО и прикладного бакалаврията, 3‐е изд., пре‐
работное и дополненное. Москва: Юрайт, 2015.
4. Маринов П. Върху физиологичния афект: анализ на ли‐
тературата и серия експертни казуси. Варна: Медицин‐
ски университет „Проф. Параскев Стоянов”, 2017.



Адрес за контакт:
Георги Валериев Кирилов
e‐mail: kirilov@spectracenter.com

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТСОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
http://cml.mu-sofia.bg

АБОНАМЕНТЕН СПИСЪК – 2021
Заглавие

Периодичност

Годишен абонамент в лв.

Acta Medica Bulgarica (на англ. език)

4

40

Акупунктура

2

14

Български медицински журнал

3

30

Детски и инфекциозни болeсти

2

20

Ендокринни заболявания

2

20

Медицински мениджмънт и здравна политика

3

21

Медицински преглед

6

60

Неврология и психиатрия

2

14

Обща медицина

6

60

Сестринско дело

3

30

Сърдечно-съдови заболявания

3

30

За контакт: Д. Андреева – d_viki@cml.mu-sofia.bg,  02 952-59-20, 02 92-30-500
ОТДЕЛ НАУЧНА МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ (сградата пред Администрацията на Александровска болница)
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА, бул. "Св. Г. Софийски" № 1, 1431 София
Стойността на абонамента може да се преведе и с пощенски запис,
или по сметка ЦМБ – IBAN BG 31 BPBI 7940 3163 9820 01, ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ,
BIC код: BPBIBGSF, Номер по ДДС: 831385737.

24

БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2021, 6(2)

СТРЕСЪТ В МОЗЪКА – ФОКУС ВЪРХУ ХИПОКАМПА,
АМИГДАЛАТА И ТЕХНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО
Богомил Пешев, Вася Вутова, Вихра Миланова
Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска” – София
Резюме. Стресът представлява съществуващa или изненадващa промяна в хомеостазата на орга‐
низма, която е причинена от външни или вътрешни фактори, наречени стресори, последвана от
процес на адаптация към стресорите – алостаза. Този процес се характеризира със сложни взаи‐
модействия между редица вътрешни системи – нервна, ендокринна, имунна и други. По своята
същност стресорите могат да бъдат физически (болка, възпаление, загуба на кръв) и психически,
които са стимули от околната среда и чиято интерпретация силно зависи от предходния опит на
индивида. Лимбичната система на мозъка, в частност хипокампът и амигдалата, участват в регу‐
лацията на двете реакции на стреса – бърза реакция, известна като „бий се или бягай” (свързана с
увеличена секреция на адреналин от медулата на адреналната жлеза вследствие на активността
на симпатиковата нервна система) и по‐бавната, невроендoкринна реакция на възстановяване
(свързана с активността на хипоталамо‐хипофизо‐адреналната ос, характеризираща се със секре‐
цията на кортизол – кортикостерон при животните – от кората на надбъбречната жлеза). Стресът е
в основата на генезиса на разстройствата от две диагностични групи – тревожните разстройства
(F41, МКБ‐10), каквито са например паническото разстройство (F41.0) и смесеното тревожно‐
депресивно разстройство (F41.2), както и разстройствата на адаптацията, свързани с реакция към
тежък стрес (F43) като посттравматичното стресово разстройство (F43.1). Този кратък литературен
обзор има за цел да разгледа как стресът променя морфологията и функционалността на хипо‐
кампа и амигдалата, като по този начин създаде мост между лабораторни изследвания в областта
на невробиологията и знанията за ролята на стреса в споменатите психопатологични картини.
Важно е да се отбележи, че публикациите, представени в този материал, са много малка част от
съществуващите по темата, но настоящият синтез е добра отправна точка към по‐задълбочено из‐
следване на регулаторните механизми на стресовите реакции и патобиологичните изменения в
основата на маладаптивните поведения, свързани с тревожните разстройства.
Ключови думи: стрес, тревожност, хипокамп, амигдала, глюкокортикоиди, неврогенеза при възрастни

STRESS IN BRAIN – FOCUS ON HIPPOCAMPUS, AMYGDALA
AND THEIR CONTROL ON BEHAVIOR
Bogomil Peshev, Vasya Vutova, Vihra Milanova
Clinic of Psychiatry, UMHAT „Alexandrovska“ – Sofia
Abstract. Stress could be described as an active or unpredictable change in organismic homeostasis due
to internal or external factors known as stressors. This change is followed by a process of adaptation to
the given set of stressors termed allostasis and characterized by complex interactions between multiple
systems: nervous, endocrine, immune ones, etc. Stressors are further subdivided into physical (pain,
inflammation, blood loss) and psychological (stimuli from the environment which are interpreted in
accordance with the individual’s prior experience). The limbic system of the brain, the hippocampus,
and the amygdala in particular, are all involved in the regulation of two stress responses: 1) the rapid
“fight or flight” response that is marked by the increased secretion of adrenaline from the medulla of
the adrenal gland due to the activation of the sympathetic nervous system, and 2) the slower recovery,
neuroendocrine response based around the activity of the hypothalamic‐pituitary‐adrenal axis and
leading to increased secretion of cortisol (corticosterone in animals). Stress is a key factor in the
development of anxiety disorders (F41, IDC10) like panic disorder (F41.0) or mixed anxiety and
depressive disorder (F41.2), and adjustment disorders due to severe stress (F43, ICD10) like post‐
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traumatic stress disorder (F43.1). This short review is dedicated to discussing the effect of stress on the
morphology and functionality of the hippocampus and the amygdala, and by doing so, it intends to
bridge the laboratory studies from the field of neurobiology with the knowledge about the role of stress
in the above‐mentioned psychopathologies emerging from the field of psychiatry. It is important to note
that while the publications outlined here are only a small part of the existing literature, the current
paper is a suitable starting point for a more detailed investigation of what is known about the regulation
of stress responses and the pathobiological causes for the maladaptive behaviors related to anxiety
disorders.
Key words: stress, anxiety, hippocampus, amygdala, glucocorticoids, adult neurogenesis

ВЪВЕДЕНИЕ
Съвременните изследвания на невробиоло‐
гичните, невроендокринните и поведенческите
особености на стреса са довели до очертаване‐
то на много по‐детайлна и ясна рамка за него‐
вата роля в редица патологии. Познанията ни за
ролята на стреса при тревожните разстройства
са пряко свързани с изследванията на мозъчни‐
те структури у моделни животни, които контро‐
лират стресовата реакция на организма и ефек‐
та на стресовите хормони и невромодулатори
(глюкокортикоиди и норадреналин) върху фи‐
зиологичните механизми на когнитивните фун‐
кции. Този ефект е пряко свързан със свойството
на стресовите хормони да изменят морфология‐
та на нервните клетки в дадени мозъчни струк‐
тури, а оттам и да влияят върху конкретни пове‐
дения, в чието генериране участват тези струк‐
тури [1, 2]. За регулацията на стресовите реак‐
ции от главния мозък и адаптацията ни ключово
значение има една голяма група от корови и
подкорови мозъчни структури, нареченa лим‐
бична система [3, 4, 5]. Функциите на този кръг
от анатомични области са разнородни, но най‐
вече той участва във формирането на нашите
емоции и спомени, както и в обработката на
олфакторната информация. Концепцията за
лимбичната система се свързва с името на аме‐
риканския психиатър и неврофизиолог Paul
MacLean [6, 7], но и учени като Пол Брока,
Джеймс Папез и други също имат огромен при‐
нос за ранните познания в тази област.
Важно е да се отбележи, че има голямо при‐
покриване между лимбичните области и нев‐
ронните вериги, които са обвързани със стрес,
поведение на страх и тревожност [8]. Това е до‐
казателство, че стресът е в основата на тези по‐
ведения, както и че поведението като продукт
на мозъка е плод на синхронизираната работа
на много различни, a не на функцията на отдел‐
ни невроанатомични райони.
Хипокампът и амигдалата са две значими
лимбични структури за контрол на реакците ни

при стрес. Разположени в медиалната част на
темпоралния дял [9] (фиг. 1), хипокампът и
амигдалата изпълняват редица есенциални
функции, свързани с контекстуалната памет, на‐
вигацията, емоционалното поведение във връз‐
ка с негативни и положителни стимули, социал‐
ното и целенасоченото (мотивирано) поведе‐
ние. Тяхната работа може да бъде сериозно по‐
влияна от хормоните на стреса като кортизол,
което от своя страна повлиява поведението ни,
асоциирано с конкретни стимули и среди. Тези
промени могат да бъдат патологични и са част
от характеристиките на тревожните и депресив‐
ните разтройства, затова и фокусът на внимани‐
ето ще е именно върху тях.

Фиг. 1. Сагитален срез, показващ приблизителното раз‐
положение на хипокампа и амигдалата

АМИГДАЛА
Амигдалата (от латински – corpus amygdaloi‐
deum, „бадемовидно тяло”), позната още като
амигдалоиден ядрен комплекс, e невроанато‐
мична област, която участва в емоционалното
поведение, свързано със страх и награда, както
и с емоционалната модулация на паметта и ког‐
ницията [10]. Тя е изключително важна по от‐
ношение на поведението при наличие на стре‐
сори поради факта, че участва в контрола и на
двете оси на стреса. Амигдалата не е унифици‐
рана структура, а съвкупност от множество яд‐
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ра, обединени в няколко различни групи (фиг.
2). Тези т.нар. групи се разграничават на базата
на тяхната цитоархитектура, функции и връзки с
други корови и подкорови области. При човека
са известни латеробазална (базолатерална при
лабораторните гризачи), кортикална и центро‐
медиална група [11]. От гледна точка на стреса
три части на амигдалата имат водеща регула‐
торна роля. Това са базолатералната амигдала,
медиалното и централното ядро (ядрата на цен‐
тромедиалната група) (фиг. 2). Активността на
тези части при стрес е съобразена с типа и про‐
дължителността на стресора/ите [12]. Базолате‐
ралната амигдала е свързана с поставянето на
полoжителна или негативна оценка (валент‐
ност) на даден сензорен стимул във връзка с
неговото значение за организма [13, 14]. Това
прави базолатерната амигдала значима за ре‐
гистрирането на психогенни стресори от раз‐
лични сензорни модалности. Базолатералната
амигдала няма пряка връзка с хипоталамуса, но
чрез своите аферентни проекции към ядреното
легло на stria terminalis и централното и меди‐
алното ядро на амигдалата тя може да регулира
ендокринната стресова реакция [4, 12].

Фиг. 2. Схематично изображение на амигдалните ядра в
базолатералната и центромедиалната група при лабора‐
торни гризачи

Ролята на ядрата на центромедиалната гру‐
па в стреса е комплексна и добре диференци‐
рана. Изследването на Dayas et al. (1999) [15]
показва, че медиалното ядро е специализирано
в регулацията на хипоталамо‐хипофизо‐адре‐
налната ос във връзка с психогенни стресори,
докато регулацията на централното ядро е по‐
скоро свързана с физически стресори. Въпреки
че имат своите слаби директни проекции и своя
ефект върху ендокринната стресова реакция,
централното и медиалното ядро оказват влия‐
ние главно чрез ядрено легло на stria terminalis
и други подкорови лимбични структури с ефе‐
рентни проекции към паравентрикуларното яд‐
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ро на хипоталамуса [4]. Освен ендокринната
реакция централното ядро участва и в регула‐
цията на автономната стресова реакция във
връзка с психогенни стресори [12]. Това се случ‐
ва благодарение на директната връзка с nucleus
tractus solitarii в продълговатия мозък, важна
част от автономната ос на стреса [16].
Хроничният стрес има нехарактерен ефект
върху клетъчната морфология в амигдалата. За
разлика от хипокампа, където се наблюдава ат‐
рофия на апикалните дентри в определена ана‐
томична част (cornu ammonis) (CA), в базолате‐
ралната амигдала се наблюдава хипертрофия
[2, 17, 18, 19]. Тези изменения може да са пряко
свързани с повишения размер на амигдалата
при пациенти, диагностицирани с тревожни
разстройства [20].

ХИПОКАМП
В непосредствена близост до амигдалата се
намира хипокампът. Хипокампът (от гръцки
ἱππόκαμπος – „морско конче“) е билатерна
структура и е една от най‐добре изучените в
мозъка на много видове гръбначни животни.
При човека неговото нормално функциониране
е от пряко значение за формирането и склади‐
рането на дълготрайни спомени за конкретни
събития, техния пространствено‐времеви кон‐
текст и емоционално и социално значение –
епизодичната памет [21, 22]. Освен за епизо‐
дичната памет хипокампът е отговорен и за спо‐
собността на гръбначните животни да навигират
в околната среда [23]. Подобно на амигдалата,
анатомично хипокампът не е хомогенна струк‐
тура, а е по‐скоро комплекс от клетъчно и физи‐
ологично различни райони. Тези райони са
gyrus dentatus, cornu ammonis (допълнително
подразделен на CA3, CA2, CA1) и subiculum (фиг.
3). Някои автори разглеждат и енториналната
кора като част от по‐голямo хипокампално фор‐
мирование [9, 24].
Функционално хипокампът може да се раз‐
дели и по неговата лонгитудинална ос, като се
смята, че постериорната му част (дорзална при
лабораторни гризачи) е свързана с контекстуал‐
ната памет и пространствената когниция, а ан‐
териорната (вентрална при лабораторни гриза‐
чи) – с емоциалния аспект на спомените и регу‐
лацията на обвързаното с него поведение [25].
Хипокампът е добре свързан с другите лимбич‐
ни кортикални и субкортикални структури, бла‐
годарение на субикулума и енториналната кора
[26, 27].
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Фиг. 3. Схематично изображение на вътрешното устройс‐
тво на хипокампа и местоположението на адултната нев‐
рогенеза (представена чрез ситни точки)

Чрез вентралната част на субикулума, която
изпраща еферентни проекции към ядреното
легло на stria terminalis и други области, пряко
свързани с паравентрикуларното ядро на хипо‐
таламуса, той има регулаторен контрол върху
стресовата реакция подобно на амигдалата [4,
28, 29]. В хипокампа има силна експресия на
редицата ендокринни рецептори, като се смята,
че това е свързано с ролята му да интегрира в
спомените информацията за състоянието на ор‐
ганизма, наред с тази за пространствено‐вре‐
мевия контекст [30, 31]. Това обаче го прави и
изключително „податлив” на стрес.
Редица изследвания при моделни животни
сочат, че хроничният стрес води до изменения в
дендритната морфология на невроните в раз‐
личните части на хипокампa [2, 19, 32, 33, 34,
35]. Този ефект е свързан с активността на кор‐
тикостерона (кортизол при човека) и неговите
рецептори. В хипокампа (както при амигдалата
и префронталната кора) се наблюдават голям
брой рецептори за глюкокортикоидни хормони,
като са известни два различни типа – минерал‐
кортикоидни рецептори (тип 1) и глюкокорти‐
коидни рецептори (тип 2) [2]. Една от хипокам‐
палните области, в която споменатите морфоло‐
гични промени са най‐отчетливи и добре опи‐
сани, е CA3 [34, 36]. Ролята на СА3 за паметта е
свързана с формирането на асоциации между
даден обект в околната среда и обвързаната с
него контекстуална (пространствено‐времева)
информация, както и с последващото бързо из‐
вличане на тези асоциации при необходимост
[37]. В СА3 се наблюдава атрофия на апикалните
дендрити на пирамидалните неврони, докато
базалните дендрити остават до голяма степен
незасегнати. Подобна негативна модификация в
структурата на тези клетки при хроничен стрес

27

се обвързва с нарушена клетъчна сигнализация
при невротропин BDNF, протеин с важно регу‐
латорно значение за невропластичността и ког‐
нитивните функции [38, 39]. Ефектът върху па‐
метта също е налице, като са регистрирани де‐
фицити в изпълнението на редица поведенчес‐
ки тестове за обработката и запаметяването на
пространствена информация от лабораторните
животни [40].
Важно е да се отбележи, че невроанатомич‐
ни изменения в СА3 вследствие на продължите‐
лен психически дистрес са отчетени и при пост‐
мортален анализ на възрастни доброволци, да‐
рили тялото си за целите на медицината. Всички
72 изучени случая са били пациенти с регистри‐
рани в миналото тревожни или депресивни със‐
тояния [41]. Подобен тип проучвания са полез‐
ни, защото показват сходство между данните,
произтичащи от изследванията над лаборатор‐
ни гризачи и тези при хора, което доказва, че
ефектите на хроничния стрес върху анатомията
и физиологията на мозъка имат своя еволюцио‐
нен континуум.
Една от другите уникални клетъчни характе‐
ристики на хипокампа е неврогенезата при въз‐
растни. Тази неврогенеза продължава през це‐
лия живот на индивида и води до пролифера‐
ция на мозъчни стволови клетки, последвана от
тяхната диференциация в грануларни клетки
или астроцити и интеграцията им в паметовите
функции на хипокампа. Тeзи процеси, стоящи в
основата на генерирането на нови нервни клет‐
ки, протичат в gyrus dentatus [42, 43]. Изследва‐
нията сочат, че хроничният стрес нарушава и
тази форма на невропластичност [44, 45, 46],
като този ефект отново може да бъде съотнесен
към активността на прекалено високите нива на
глюкокортикоиди. Lehmann et al. (2013) [47] де‐
монстрират, че при лабораторни мишки, които са
преминали през андреналектомия (оперативно
премахване на надбъбречната жлеза) не се отчи‐
та спад в нивата на неврогенеза след преживян
стрес, свързан със социално поражение.
Спад в неврогенезата се наблюдава оба‐
че вследствие на стрес, свързан и с продължи‐
телна липса на сън, коeто води до повишаване‐
то на нивата на кортикостерон и намаляването
на клетъчната пролиферация в gyrus dentatus
[48]. Това е особено интересно от гледна точка
на психопатологичните картини, където често се
регистрират проблеми със съня.
В изследване на De Miguel et al. (2018) [49]
се съобщава за морфологични промени в нев‐
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роните, формирани преди края на хроничен
стрес и участващи в последвалото възстановя‐
ване. Проучването показва, че 10 седмици след
края на продължителен социален стрес при
мишки се наблюдава интеграцията на голям
брой новоформирани неврони във функциите
на gyrus dentatus. При повторен епизод на со‐
циален стрес през 8‐ата седмица от възстановя‐
ването обаче само невроните, появили се в края
на първия епизод, са променили дължината и
броя на разклоненията на дендритите си. Въп‐
реки че ефектът върху поведението от подобни
морфологични изменения на дендритите на
новосъздадени неврони, „жертви” на стрес, не е
известен, резултатите показват, че те все пак
имат своя собствена реакция при повторен
стрес. Това е първото изследване, което разкри‐
ва, че освен върху нивата на неврогенезата хро‐
ничният стрес влияе и върху структурата на
младите нервни клетки.
Смята се, че новосъздадените клетки са
важни за функцията на разграничаване на близ‐
кородствени стимули и елементи на средата и
за тяхното складиране в диференцирани паме‐
тови следи. Тази функция, известна като pattern
separation, описана за първи път от неврофизи‐
олога David Marr (1971) [50], е в основата на за‐
паметяването на различни събития, споделящи
обща среда, на бъдещото ефикасно извличане
от дълготрайната памет на конкретна информа‐
ция, свързана с тези събития, и на генерирането
на уместен поведенчески отговор [51]. Една от
съвременните изследователски хипотези в по‐
веденческата невробиология е свързана с на‐
маляването на нивата на неврогенезата при
възрастни вследствие на стрес, което от своя
страна може да доведе именно до нарушения
във функцията на разграничаването и отключ‐
ването на поведения, характерни за клиничната
картина на паническото разстройство и пост‐
травматичното стресово разстройство [52, 53,
54, 55]. Това поведение е свързано с прекомер‐
на генерализация, погрешна интерпретация на
дадени елементи на средата и силно чувство на
безпричинен страх [56, 57, 58]. Например паци‐
ент, станал свидетел на тежка злополука, може
да прояви признаци на тревожност и/или пани‐
чески страх в наглед безопасна среда, която на‐
подобява, макар и слабо, средата на конкрет‐
ния травматичен епизод.
Изследването на Lange et al. (2017) [59], кое‐
то използва функционален ядрено‐магнитен ре‐
зонанс, e първото, установило зависимост меж‐
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ду спада в разпознавателните способности и
повишената генерализация при здрави участ‐
ници. В бъдеще използването на съвременните
техники за манипулация на нервната активност
като фармако‐ и оптогенетика може да внесе
допълнителна яснота за ролята на младите гра‐
нуларни клетки в контрола на генерализацията,
свързана с контекстуална информация. Произ‐
ходът на гореописаната симптоматика би могъл
да бъде свързан не само с намалените разпоз‐
навателни способности, зависещи от хипокам‐
па, но и с придружаващи нарушения в по‐рано
споменатата комуникация между него и другите
корови и подкорови лимбични структури.
Две нови изследвания в моделни животни
демонстрират, че съществува връзка между gy‐
rus dentatus/CA3 и дорзолатералния септум, коя‐
то има важна роля за контрола на защитното по‐
ведение, свързано със страх. Тези проучвания
показват, че докато неврофизиологичните сигна‐
ли на дорзалните части на gyrus dentatus и CA3
контролират разпознаването и извличането на
характеристиките на средата, вентралната част
на CA3 изпраща сигнал, за да предприеме адек‐
ватна поведенческа стратегия срямо тези харак‐
теристики. За прецизен анализ на взаимодейст‐
вията между отделните мозъчни области автори‐
те използват методите на оптогенетиката за кон‐
трол на физиологичната активност. Това им дава
възможност да нарушат комуникацията между
отделните райони и да наблюдават как се изме‐
ня поведението на моделните животни [60, 61].
Друга важна за паметта връзка е тази между
базолатералната амигдала и хипокампа [62, 63].
Непреките, еферентни проекции на базолатерна‐
та амигдала имат свойството да модулират синап‐
тичната комуникация между клетките, участващи
във формирането на паметовите следи в хипо‐
кампа, като по този начин емоционалният тон
повлиява дълготрайното складиране на контекс‐
туалната информация [64, 65, 66, 67]. От гледна
точка на неврогенезата при възрастни Kirby et al.
(2011) [68] показват, че екситотоксични лезии на
базолатералната амигдала, но не и на централно‐
то ядро на амигдалата водят до спад в неврогене‐
зата. Също така, използвайки контекстуално кон‐
дициониране на страха като валидна поведенчес‐
ка парадигма за изследване на емоционалната
епизодична памет, екипът демонстрира, че базо‐
латералната амигдала има регулаторна роля в
интеграцията на младите (двуседмични) клетки
във функциите, свързани с формирането на нови
емоционално наситени спомени.
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Всичко това идва да покаже значението на
невронните вериги, обработващи контекстуал‐
ната информация за поведението при стрес и
страх. Изследването им е необходимо за изг‐
раждането на по‐детайлна представа за биоло‐
гичната същност на психопатологиите, където
често се наблюдава несъответствие между по‐
ведението на пациента и особеностите на сре‐
дата [69, 70, 71]. В изследвания, използващи
средствата на образната диагностика при паци‐
енти с посттравматично стресово разстройство и
други психопатологични картини, свързани със
стреса, като депресивното разстройство, се ус‐
тановяват промени в обема на gyrus dentatus
[72, 73]. Тези нарушения хипотетично биха мог‐
ли да бъдат причинени oт ниски нива на невро‐
генезата. Скорошна публикация обаче показва,
че използването на електроконвулсивна тера‐
пия при униполярни и биполярни депресивни
пациенти може да доведе до увеличаване на
обема на gyrus dentatus и подобряване на кли‐
ничната картина. Ефектът от терапията е била‐
терален, като е бил специфичен за gyrus denta‐
tus и не се наблюдават промени в другите хипо‐
кампални области [74]. Дали това е свързано с
конкретен ефект върху неврогенезата и какви
биха могли да бъдат биологичните му механиз‐
ми, предстои да се разбере.
Въпреки че сме още в самото начало на изг‐
раждането на задълбочени разбирания за роля‐
та и функциите на хипокампалната неврогенеза
за паметта, емоциите и поведението, както и за
влиянието на стреса върху нея, стимулирането
на тези клетъчни процеси може да се окаже ос‐
новно средство в лечението на тревожните и
афективните разстройства. Сигурно е обаче, че
са необходими подробни лабораторни изслед‐
вания, за да може клиничните специалисти да
са добре информирани за патобиологията на
заболяванията, които лекуват [75, 76].
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КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО //
CLASSICAL PSYCHIATRIC LEGACY

ОТКЪСИ ОТ „НЕСТИНАРСТВО” НА Е. ШАРАНКОВ (1947)1

Този труд е съграден върху непосредствен опит,
върху наблюдения, извършени през 1945 г. в с. Българи, Царевско, и през 1946 г. в с. Ново Паничарево,
Бургаско, по време на Св. Константиновата огнена
игра на нестинарите на 2-ри и 3-ти юни. Както при
всяка работа, която носи черти на изследване, на проверяване на някакво явление при условията на живота, необходимо е да се посочи подходът, начинът на
подбиране сведенията. В това отношение „естественото експериментиране” не е по-малко отговорно от опита, построен изкуствено в желана обстановка. За да се
прецени не само това чувство за отговорност към поетата работа, но и за научна нагледност и яснота, мисля, задължен съм да набележа пътя, по който направих усилия да проведа работата си.
Поставена беше задача да получа възможно найнепосредствено, най-пълно, непрекъсвано и най-точно
впечатление от бита и живота на населението, от живота на сподвижниците, от живота на самите извършващи нестинарските обреди, от самите обреди. Трябваше да се получи възможно най-ясна представа за
искреното, непосредственото отношение на поотдалечените и по-приближените към нестинарството,
както и на самите му изпълнители, към тяхната лична
отдаденост и обсебеност.
... Към тези неуки, но добри и неподправени хора,
единственият начин за сближаване, без тревога да се
наруши вътрешното единство на тяхното изживяване,
е искреното, безизкуствено, непреднамерено държане.
Задоволявах и тяхното оправдано любопитство, понякога значително наситено с подозрение пред моето няколкодневно почти непрекъснато присъствие, с незабавен отговор: диря истина, диря я отблизо и затова искам да изпитам тяхната сила, силата и на техния светец. Не съм нито враг, нито техен. От тяхната сила, от
силата на тяхната вяра ще мога да проверя и себе си.
Шаранков Е. Нестинарство: същност и прояви. Психофизиологичен и патопсихофизиологичен поглед върху огнеходството. София: ЛЕКОП, 1947
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На ръка със стенография направих усилие да отбелязвам с почти уредна точност и
неща, които в онези моменти нямаха видимо особено значение и пряка връзка с въпроса за самото огнеходство. Тук влизат и
разменените думи около обредите, случайните разговори през време на обредите или
през време на почивки – между множеството или насаме – особено всред самите нестинари и техните сподвижници. Отнасят се
тук после и нарочно задаваните въпроси
при даден случай всред обредите, или спокойните и продължителни разпити-разговори, повеждани при всеки удобен случай от
време на време, в течение на няколкото денонощия около и през време на обредите.
Тук влиза записването на всички обредни
действия, от тяхната още далечна, ранна
подготовка – почистването, подготвяне на
хората, приготвяне на иконите, ранното посещение на гостите, до първия удар на тъпана и гайдата, когато, така да се каже,
почва открито и самият обряд. Влиза понататък и почти денонощното непрекъснато
– с малки почивки, съвпадащи с краткия сън
и на самите нестинари – наблюдение. Тук са
отбелязани и данните от наблюденията и изследването на огнеиграчите нестинари и не
нестинари, както и разговори със странични
лица от същите или от други селища.
... Така представен, този материал, колкото и пререден, се указва толкова повече
вътрешно, причинно споен. И той дава възможност на всякого да го разработи при
желание по свое виждане, да добие сам
свои преценки и сам да реши, доколко
предложените тук мисли и изводи са непредубедено извлечени от една действителност,
достъпна за сетивата на всички.
....................................
Щом удари тъпан и се обади гайда за
сбор, голяма тълпа, цяло село почти, се отзовава на площада: едни вярващи напълно,
други полувярващи или боещи се от светеца, по-рядко съвсем безразлични, някои
даже противно настроени.
Селяните приемат всичко това, което
става около тях, с любопитство. Имат поведение на деца, които добре знаят една приказка и все пак искат да им я разкажат цялата от самото начало до края. Външно остават сравнително спокойни. Тези, които
вярват, съгласяват се, приемат всичко без
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разбор. Който не се съгласява, не критикува
особено настойчиво. „Кой знае, е? Но може
и да не е сила; това е някакъв дух.” Или:
„Ясно сила е, дух има тук. Но Господ ли е,
дявол ли е, кой го знае?”
Жените, които се движат близо до иконите, които шетат около огнището, това са
все нестинарки, сегашни или играли предишни години, или пък са набелязани за
такива. Сочат една между тях млада омъжена жена, която и сега иска да играе, но
не ѝ дават домашните. „Прихвана я и нея,
но мъж ѝ не я пуска. Ще излезе и тя, няма
да удържи.”
В този край, между тези селяни кражби,
измами, грабежи, убийства са нещо извънредно рядко. Хората тук са отстъпчиви, боязливи, незлобиви. Младите предпочитат
борба пред бой. Но и тук, когато борбата се
разгорещи, близките бързат да разтърват
младежите, техни деца, и пред всички им се
карат за скъсаната риза. Карат се, но до бой
рядко се стига. А и кавгите идват повече
при пиене. Към нож почти не се прибягва.
Селяните при своите изказвания имат
твърде смътна мисъл, твърде неясен разказ
за едно и също нещо. Често се налага да се
приказва и с този, и с онзи до него, да се
запитат няколко души, които взаимно се
поправят или допълват чутото до тук.
Един от тях е Янаки Йовнов, 38 годишен, църковен настоятел, с 3 деца, найголямото от които е на 15 г. Сам е учил до IV
отделение, но сега е пратил едното си дете в
гимназията в М. Търново. Той минава за поначетен. Сам е верующ, еднакво предаден и
на черквата, и на нестинарските повели.
При доста дълги разговори с него проличава
една почти пълна отдаденост, една пряка
подчиняемост, готовност за приемане безусловно на всичко, поднесено от устата на
пророкуващите нестинари. Може би понякога вътрешно не е съгласен с нещо, прави
усилия да внесе известен порядък, дори известни свои недоволства изтъква, но открито не възроптава. И той, както и всички
други от толкова години насам, изживява с
нужната тържественост, очакване, отдаденост и изпълнителност срещането и изпращането на иконите до неговия дом, когато
се обикалят подред всички жилища, без някакво изключение, за благослов към здраве
и обилие.
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... Самият конак, оброчището, се намира
всред селото, на единия край на площада:
четириъгълна дървена постройка, като една
голяма стая, с малко открито предверие. В
единия край на стаята се намира огнище,
на средата са поставени множество икони,
свещници, кадилници, а от другата страна
голям брой шарени възглавници, които биват поднасяни на гости или които самите
нестинарки взимат за сядане. В дъното
срещу входа е поставен нестинарският тъпан и пръчиците за удрянето му.
.........................
Злата Стамова, към 40 годишна. Има пет
деца, живи. Едното е войник, последното
под една година, на гръд. Едва чете, може
да се подписва. Запазена, пъргава, много
добродушна, крайно чистосърдечна, вдъхва
доверие. Непринудено и охотно, с прямота и
естественост, тя разказва: „Аз четири години под ред съм играла, но как идва – и сама
не зная. Нямам никакъв страх. Това е сила.
Ставаш като дърво студена, както когато
хвърка сняг. Излизат тръпки, тръпки, тръпки и постепенно застиват крайниците. Като
мине големият юк, тежестта, мъката в гърдите, става ти леко и тогава заиграваш. От
това нямам страх, нямам учудване – просто
е сила, която те хваща. Сега не играя, но,
като имах сила, играех. В къщи не ми се
сърдят. Има случаи, жени не са пускани от
мъжете им и се поболяват; водят ги към
Бургас и от същата болест умират. Много
назорва, докато се предадеш. По-млад човек
се мъчи повече, дали да излезе или не. И аз
цяла година бях в мъки. И едва когато тръгнах да играя, като се предадох, мина мъката. После пак идва мъка, зор, напрежение, и когато се предадеш, отново минава.”
..........................
Историческият поглед отвежда твърде
далеч. У М. Арнаудова е посочено: „Нестинарският обичай може да се причисли към
близките по вътрешен характер летни празнични огньове на Европа с магическо и
очистително действие за приплод и здраве.”
Подобни обичаи са познати и в други континенти.
Особено поразителна е успоредицата с
подобни игри в Китай. „Огнеиграчите влизат и излизат, после пак влизат и скачат в
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жаравата, докато почне да им пари и да се
опомват. Това трае дори часове.” Също
твърде изненадваща е и близостта между
проявите у нестинарите и шаманитезаклинатели в средна Азия и Сибир. Общото
в игри, в пророчества, лекуване е толкова
голямо, щото неизбежно идва мисълта за
исторически връзки и културни влияния.
Една особена връзка трябва да се проследи от култа на Митра в Персия, залял към
първия век сл. Хр. Римската империя, както
и с нему близките манихейство и павликянство.
Митраизмът, наследен от индоиранската
митология, признава Бог като защитник на
добро начало. Подгонен от Рим, той бива
неусетно заменен с манихейството, което
„със своя последователен дуализъм, със
строгия си аскетизъм и вавилонски митологични идеи... има голяма близост както с
митраизма, така и с християнството”. Неговият създател Мани бива погубен в 275 г.
сл. Хр. Така митраизмът, макар и елинизиран отчасти, „запазва основните си черти от
иранската родина и особено своя мистичен
пиетизъм, своя страх от грехопадане и
опетняване, своите очистителни обреди и
поддържане на неугасимия огън”. Той е
познавал „прости и твърде тежки, дори
жестоки изпитания за своите неофити, минаване през огън и вода, претърпяване на
студ, глад, жажда. Обещавал е освобождение от грехове и общуване с Бога чрез мистични церемонии и очистение”.
Павликянството „по същество отрасъл на
манихейството, подобно на богомилството,
почва да прониква в българските предели
към VIII в., при царуването на византийския император Константин Копроним, който, след голямата чума в 747 г., почва да
настанява в Тракия арменски и сирийски
павликяни”. През IX и X в. павликянството
сериозно е застрашавало християнството в
България.
.....................................
По начало нестинарството представлява
свободно религиозно общество. Свободно е,
защото не съществуват никакви ограничения за ставане нестинар или за отказване от
нестинарство. Задълженията са вътрешни. И
който ги има, който ги приема и с готовност
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си ги налага, у него лежат заровени всички
предпоставки за ставане на нестинар.
Личният живот на нестинаря е заситен,
преизпълнен с повеления на източно-православната черква, но същевременно е и
силно пречупен, своеобразно насочен под
знака на ред езически магични верски подстройки.
Тук не става дума толкова за едно просто смесване на езичество с християнство.
По-скоро това е един вътрешно неделим
опит, едно цялостно вътрешно споено изживяване. И такъв поглед е възможен, е
присъщ за хора от определено духовно стъпало. Обаче той не крие някаква задължителност само за времето на ранното християнско заливане света. Защото даже още тогава мнозина са познавали и задържали
поднесените им истини на християнството у
себе си, вече отърсени от какъвто и да е
друг примес, вече освободени от всякакви
езически подстройки. Затова именно появата на нестинарството трябва да се схваща
като обусловена най-вече от наличността на
една определена душевна устроеност, съчетана с една съответна външна обществена
нагласеност. Така се изгражда и обособява
най-подходящата вътрешна душевна готовност за приемане на образа на нестинарството. Тя именно прави възможно такова едно вътрешно приемане едновременно на
християнски и езически установления. И
приема ги не само без смут, без вътрешен
бунт, но напротив, езическата подкваса
придава на нестинарското християнство
една особена динамичност. Часовете, дните
на служене се превръщат в едно цялостно
отдаване, в едно пълно душевно разголване,
в едно непрекъснато разходване, в едно довеждаще до крайна изчерпаност пилеене на
душевни и телесни сили.
... Тук се редят следните душевни промени и прояви:
Постигане на обръщение и следващите
го унесни прихващания – белег за самия обсебен, знак за неговото посочване, за неговото предпочитане измежду всички други.
Постигане на огнеиграенето с всички
предхождащи го обредни изпълнения – белег
за неповярвалите в това обръщение, знак за
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тези, които трябва да повярват в чудото на
обръщението у подобния им.
Постигане на ред други душевни промени, било при огнената игра или и независимо от нея. Това са халюцинаторно-делирантни изживявания. Тези изживявания,
допълнени обикновено и със словесно общуване, отварят вратите, изграждат възможностите и за пророкуване, гадаене, предсказание и лечение – белег за повярвалите вече
в силата на посочения, знак за вярващите и
очакващите нови връзки и поръчения от
онзи нов, тям непознат мир, за който ги осведомява нeстинарят.
И там, където то връхлита гръмотевично,
неочаквано, и там, където дни и седмици
наред в непосилна родилна мъка се подготвя настъпването му, повече или по-малко
желано, повече или по-малко изненадващо –
религиозното обръщение върви с редица
твърде разнообразни проявления. От една
страна се наблюдават охкания, стенания,
викове, дори цели разговори, ту шепотно, ту
с гръмка драматична затрогваща изразителност. От друга страна, идват гърчения на
ръцете и цялото тяло, картини на неудържима душевна двигателна буря, със значителни извъртания на тялото с часове и дни
наред, пробягване на дълги разстояния до
спасителното аязмо или до нестинарското
огнище в съседно село. Друг път на предно
място са смущенията в съзнанието – било
пълно загубване на съзнанието и отпускане
на тялото на земята в примряло състояние
или пък колебаеща се сила на стеснено съзнание, с непълен, неточен спомен, тук и там
с различно големи празноти, понякога запълвани и допълвани с произволен разказ.
При други случаи настъпването на обръщението се съпровожда с различно обилни измами на сетивата, най-вече зрителни и слухови. Най-често бива виждан образът на
светеца, на Богородица или на Бог, във вид
и одеяния, говорещи за бедно въображение,
дори и когато става дума за голям блясък,
за пламъци и ослепителна светлина, за чистота и белота – някъде из полето, в стаята
или другаде. С израз, с движения и с глас се
дават поръчения, указания, съвети. Подобни изживявания твърде често се придружават и допълват било с голяма вътрешна мъ-
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ка, с двигателна възбуда или със смутеност
в съзнанието.
.....................................
Как би следвало да преценим и изтълкуваме подобни изживявания?
Преди всичко тук несъмнено и бързо откриваме такива прояви. Сблъскваме се от
една страна с халюцинаторни изживявания:
зрителни сетивни измами, слухови сетивни
измами, сънища или предсънни сетивни
измами. От друга страна, срещаме делирантно настроение и изживяване. И това, което
поразява от самото начало – то е тази безспорна, като че неизбежна повторяемост,
еднаквост, макар и с известна разнооцветеност, наблюдавана и по отношение на сетивните измами, и по отношение на делирантното изживяване всред отделните нестинари.
Зрителните сетивни измами са твърде
прости. Лица като „стампи”, като икони,
които постепенно оживяват. Облеклото
стражарско, войнишко, или бяло, златно; с
пушка или на кон. Твърде бедни са откъм
многообразие и съдържание. Могат да се
явят по всяко време на денонощието. Сравнително са не много устойчиви; след прекръстване, прикадяване или след няколко
думи – всичко изчезва без следа. Но все пак
тези образи са като живи, както бива виждан светът.
Слуховите сетивни измами показват същите черти на значителна опростеност в
тяхното съдържание и предназначение.
Твърде еднообразни по начало, те са все пак
доста живи – гласът бива ясен, хубав, изобщо води се разговор на български език. Дори словоредът на разговора у отделния нестинар наподобява този на разговорите, водени между един или друг нестинар с този
или с онзи светец.
... Все тук, между появата, развитието и
разразяването на делирантното и сетивноизмамните изживявания, значи при онази
среда, която заражда и осъществява цялата
тази така широка, разностранна и разнообразна дейност на нестинаря, настъпва и бива наблюдавано и друго едно особено душевно състояние, познато под името деперсонализация. За него би могло да стане дума
и при разглеждане на въпроса за обръщени-
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ето, то би могло да бъде споменато и при
всяко едно прихващане. Върху това състояние ще спрем по-подробно едва тук поглед,
за да бъде този поглед по-ясен, по-точно
размерен, едновременно по-кратък и поизчерпателен.
Както Р. Schilder разбира, деперсонализацията е „състояние, в което индивидът се
чувствува обсебен, променен спрямо своето
предишно състояние. Тази промяна се разпространява както върху аз’ а, така и върху
външния снят. И се стига до там, че индивидът не се разпознава като личност. Неговите действия му се струват автоматични.
Този индивид наблюдава като зрител своята
дейност и дело. Външният свят му изглежда
чужд и е загубил своя реален характер.”
Е. Kraepelin още по-рано е определил това състояние с думите: „Чувството на притежание на собствено тяло е загубено”. На
такъв човек „собственото лице му изглежда
чуждо. Усеща се като безчувствен зрител, а
не като действуващ аз”.
Р. Janet добавя: „Индивидът е загубил
способността да съчетава своите действия с
цялостната своя личност. „Душевната синтеза“ е недостатъчна. Намалена е единността на съединените в съзнателното поле усещания и представи, движения, чувствени
насоки — всичко това обикновено изпълва
съзнанието и ни дава чувството за реалност
на външния свят и на нашето аз.” „Недостатъчната душевна синтеза усилва чувството
на автоматизъм и на загуба на свобода.”
При твърде много нервни и душевни
страдания в една или в друга сила, под един
или под друг образ бива установявана такава деперсонализация. К. Haug така описва
това състояние при хистерични синдроми:
Те настъпват „главно при минаване от хистерично потъмнено съзнание към нормално
състояние на съзнанието. Болният добива
впечатление, като че отдавна или никога не
е виждал околния свят.”
Естеството на състоянието на деперсонализация, както и нейното изживяване,
приемане от засегнатата личност, добива с
тези думи вече една необходима яснота.
Състоянието, което сами нестинарите
посочват, че ги обзема било по време на
връхлитащето ги религиозно обръщение, би-
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ло при отделните прихващания, наподобяващи повече или по-малко самото обръщение, или пък при халюцинаторно-делирантните изживявания, в много свои черти напомня, наподобява състоянието, познато
като деперсонализация.
............................................
А съществува ли някаква връзка с тъй
нареченото кликушество? През XVI и XVII в.
из Европа се разраства движението на обхванатите от бесове. Нерядко десетки и стотици такива „обхванати от бесове” същества
в Западна Европа са бивали изгаряни живи
върху клади, поради обвинението в сношаване с дявола. Отношението на източната
черква е било по-меко към подобни прояви.
Затова в Русия не се е стигало до клади. Изходно място са бивали обикновено монастири – било с отделни случаи или под образа
на епидемии („Ето, ще закрещи и тази”).
Проявленията идвали през време на служба,
при шествие на чудотворни икони, придружени с молитва пред самите икони. При повечето случаи състоянието траело с години,
дори цял живот. Всяка възраст могла да бъде засегната. Най-често бивало всред жени.
Самото изживяване почвало внезапно, с изкривяване на ръцете и с чувство на страх.
Съзнанието обикновено бивало запазено,
споменът от изживяното – твърде пълен.
Болестта се развивала бавно, с недели, месеци, постепенно достигайки така пълно
развитие. Явявали се отначало ред усещания под лъжичката, изтръпване, раздразнителност, затвореност, откъснатост. Външният изглед бивал такъв на безропотен страдалец. Самият пристъп избухвал най-често в
черква, всред тържествените песни или
през време на службата. Издавали се викове, твърде неприятни за другите, наподобяващи лай, кукуригане или вик на други животни. Или пък приказвали богохулни думи
в състояние на „неистовство”: срещу иконите, причастието, свещеника и т. н. Често
говорели от името на трето лице. Понякога
падали в гърчове, нанасяли си удари. Такова състояние обикновено траело от няколко
минути до два-три часа.
... В този механизъм, очакван, подготвян
и разразяван през време на богослужение,
при определени обреди, както и в своеоб-
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разните подвиквания, се разкрива безспорна вътрешна близост с обръщението и прихващанията у нестинарите. Но какво рязко
различие, каква пропаст във вътрешната
обосновка. В единия случай този вид изживяване означава „вселяване на нечиста сила”, в другия случай прихващането посочва
„сливането, единението със светеца“. Така
при кликуша бавно натрупваното, сгъстявано с времето и разрешено именно в някои
от най-тържествените мигове на богослужението изживяване на прихванатост, представлява израз на неосъзнато изработено и
неосъзнато поднесено несъгласие, противене срещу едни или други верски установления, дори срещу цялостната идея за Бога.
При нестинаря пък също така продължително наслояваното наживяване, намиращо
разрешение – пак най-често при изпълняването на определени обреди – в прихващането и в знака на огнената игра, представлява
не по-малко едно неосъзнато изработено и
неосъзнато поднесено несъгласие с известни
верски установления. Но тук то не идва, за
да представи своето вътрешно отдалечаване
и откъсване от идеята за Бога, а идва именно, за да представи още по-пълен своя
стремеж към Бога и своите усилия за единение с него. И въпреки такова основно
вътрешно противоречие, въпреки тъй различната поводност и външна изразност, и
единият, и другият завършват това свое
изживяване с успокоение, с чувство на облекчение.
..............................
В северо-изтока на Азия, в Монголия и
Сибир е разпространен шаманизъм. Поразително наподобяване се разкрива между
шаманството и нестинарството и то в много
отношения на вътрешната пренагласа и на
външното изразяване. Самите шамани са
свещенослужители, жреци, изпадащи в екстазно състояние. Според тях всеки човек е
двойствен, съставен от две същества: едно
добро и едно лошо. Разсейване и следи от
шаманство се откриват още в Африка, Америка, а също и в Австралия.
... В тази връзка с демона и в особеното
страшно облекло, което носят, у шаманите
има нещо, твърде отблизо напомняше кукерството. Прихващането у шамана върви с
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много по-голяма възбуда, изразена външно
в една дива игра с гърчове. Еднообразните
удари на тъпани, дивите викове, наподобяващи лаене, още повече напомнят това, което един зрител наблюдава при нестинарите. А уподобяването отива и по-нататък, когато тези шамани почват да мият лице с
огън и да ходят боси из жаравата. Шамани
биват и мъже, и жени. Всеки има свой дух
покровител и разполага с различна, придадена му от него сила. От степента на тази
тяхна сила зависи и издръжливостта им
върху огъня, зависи и яснотата и точността
на предсказанията, зависи и сигурното
действие на провежданото лечение.
Едно съпоставяне на проявите всред
последователите на твърде разпространеното у нас петдесетничество с проявите у нестинарите изглежда при така големите и неоспорими външни различия на пръв поглед
неуместно и съвсем излишно...
... И въпреки всичко това, в своята същност нестинарството и петдесетничеството
показват поразителна близост и родственост. Колкото повече се откъсваме от изплуващите на повърхността обредни прояви, по
която плоскост тези две общества даже взаимно се отричат, и колкото повече се насочваме към онзи душевен първоизточник, с
чиято помощ се стига в единия случай до
огнената игра, а в другия – до дарбата за
говорене на чужд език, толкова повече нараства вътрешното единство между тях,
толкова повече те се сливат в едно общо изходно начало. Ставането на петдесетник
предвижда еднакво постигането на религиозно обръщение, както и при нестинаря. И
тук то идва пак с различна бързина и лекота, понякога неусетно, понякога след дълго
измъчване. И при петдесетника назначението на това обръщение е да бъде изградено
преди всичко ново отношение към самия
себе си, като белег за самия него, а от тук –
ново отношение и към целия познат свят,
ново отношение и към един свят, непознат
досега. ... И най-после – белегът за повярвалите. Това е тълкуването на неразбирания
от околните език, пророкуването, предсказването, напътствията, нарежданията. Те
носят тук при петдесетника същата първичност, същото пожелано мисловно съдър-
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жание, същите близки до бита, до виждането им, до духовния им полет поръчения,
каквито откриваме и у нестинарите. В начина, по който петдесетникът осведомява
околните за своята връзка с неговия свърхстоен свят, безспорна става и тук сетивноизмамната и делирантна съставка.
… При всички тези така своеобразни
душевни прояви, носещи несъмнено белезите на религиозна оцветеност, изпъква при
съпоставянето им с нестинарството една
обща, постоянно наблюдавана черта. Това е
постиганото състояние на особено вътрешно
душевно пренагласяване, избухващо от
време на време под образа на отделни
прихващания, в повечето случаи предхождани от появата на ясно, рязко изразено
религиозно изживяване, религиозно обръщение. И разгъването на този механизъм се
използува еднакво и от хора, приближени
към различни религии, и от хора, тълкуващи
различни текстове от една и съща религия,
а даже и от такива, прихващани не в името
на идеята за преизпълваща ги божественост, но изпълнени с отрицание и богохулни
настроения.
Същността на това създаване на една
нова действителност, чужда за всяко напълно здраво човешко същество, същността
на това изграждане и разгъване на особени
душевни прояви, които хвърлят мост между
един действителен свят и между един пожелан свят, с поразителна изразна яснота е
била обрисувана от Блез Паскал. „Ние тичаме безгрижно към пропастта, след като сме
поставили нещо отпреде си, за да не я виждаме.”
И все пак до тук остава открит въпросът
какъв е в своята битност нестинарят ? Как
следва да бъде преценен той като личност –
в неговата цялостна външна проявеност ?
Личността на нестинаря израства пред
нас в нейната тъй многостранна дейност
безспорно като една душевно болезнена
личност. Тази личност разгъва черти на една хистеро-фантастно-параноидна устроеност и нагласа. Изживяванията и мислите
у такова същество са преситени сетивно.
Тук лесно се стига до състояния, при които
човек просто „вижда”, „чува”, „усеща” своите мисли. Тази необикновеност на събитие-
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то, допълвана със странното изживяване на
отчужденост и откъсване от самия себе,
както и от околния свят, поражда съзнанието не за едно преживяване, родено и лежащо изцяло вътре в него, но за една действителност, съградена, съществуваща и налагаща се отвън на неговото същество. Фантастно-параноидната нагласа на личността
не само способствува за пораждането на
изживявания от този род, но доизгражда и
закрепва отношението към тази създадена в
нея действителност като към една действителност, лежаща именно вън от нея. Нещо
повече – на тази мнима външна действителност се придава стойност по-голяма от
онази, която се отделя за обикновената,
всекидневната, истинската действителност.
В тази нова, свърхстойно оценена и призната за реална мнима действителност се дири

нов смисъл. Такава една привидна действителност, както и това ново осмисляне на
нещата, добиват за всяко тук попадаще същество отделен отпечатък, съобразно неговите душевни възможности, изисквания и
потреби.
Пълният текст може да бъде намерен в Дигитална библиотека „Българска психиатрична
книжнина”:
http://95.87.232.194/digitalpsychiatry/bpk.htm.

Текстовете в рубриката са подбор
на главния редактор
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ЕХО / ECHOES

Проф. Джулс Масерман, бъдещ президент на Американската психиатрична асоциация
и президент на Американската академия по психоанализа, със свои български колеги
по време на посещението си в София през 1963 г., пред входа на Университетската клиника
на ВМИ – София в Александровска болница.
От ляво надясно: проф. Иван Георгиев, проф. Емануил Шаранков, доц. Иван Темков,
доц. Петър Петров, акад. Георги Узунов, проф. Филип Филипов, проф. Джулс Масерман,
проф. Никола Шипковенски, доц. Коста Заимов.
(Архив: Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София)
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СЪОБЩЕНИЕ / ANNOUNCEMENT

OXFORD PRECISION PSYCHIATRY LAB
COVID‐19 & CLINICAL MANAGEMENT OF MENTAL HEALTH ISSUES
Експертен екип на Лабораторията за прецизна медицина на Оксфордския университет е разработил
изключително детайлни препоръки „КОВИД‐19 и клиничен подход при проблеми на психичното здра‐
ве”, обобщавайки водещите насоки и от други екипи в света в тази област. С разрешението на авторите
те са преведени и достъпни вече и на български
(https://privatepsychiatry.org/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%
d0%b8/, а оригиналът е на: https://oxfordhealthbrc.nihr.ac.uk/our‐work/oxppl/covid‐19‐and‐mental‐health‐
guidance/)
благодарение на труда на екип от млади български психиатри под ръководството на д‐р Силвия Ралов‐
ска и с езиковата редакция и адаптация на водещи психиатри. Българският е шестият език в света, на
който тези препоръки са преведени.
Препоръките съдържат десет документа:
Лечение с литий – Клиничен подход при пациенти, приемащи литий по време на епидемията от
КОВИД‐19.
 Практически препоръки относно телепсихиатрията за натоварения клиницист: списък с неща,
които следва да бъдат взети предвид преди, по време на и след прегледа.
 Дигитални технологии и телепсихиатрия – пълни насоки.
 Лечение с клозапин – Как да се проследяват пациентите, които приемат клозапин, по време на
КОВИД‐19 пандемията.
 Телепсихиатрия и дигитални технологии в геронтопсихиатрията.
 Телепсихиатрия и дигитални технологии в детско‐юношеската психиатрия.
 Дългодействащи инжекционни антипсихотици – Как да работим с пациенти, провеждащи лече‐
ние с дългодействащи инжекционни (депо) антипсихотици по време на КОВИД‐19 пандемията.
 Бензодиазепини и Z‐лекарства (зопиклон и золпидем) – Как да лекуваме пациенти, приемащи
бензодиазепини и Z‐лекарства, по време на пандемията от КОВИД‐19.
 Самоубийство и самонараняване – Как да се предотврати, оцени и контролира рискът от самоу‐
бийство/самонараняване по време на пандемията от КОВИД‐19.
 Домашно насилие – Как да се предотврати, оцени и управлява рискът от домашно насилие в ус‐
ловията на пандемията от КОВИД‐19.
 Бременност и перинатален период – Как да разпознаваме и лекуваме психични проблеми по
време на бременността и перинаталния период в контекста на пандемията от КОВИД‐19.
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ЮБИЛЕЙ / JUBILEE

На 06.05.2021 г. се навършиха 165 години от рождението на Зигмунд Фройд. По този повод Редколеги‐
ята препечатва кратката статия „Честит рожден ден, д‐р Фройд (със закъснение)”1 на проф. Хауърд
Меркел, професор по история на медицината, педиатрия и заразни болести от Мичиган, САЩ, от
21.06.2006 г., писана по повод на 150‐годишния юбилей на бащата на психоанализата, с разбирането, че
актуалността ù днес е дори по‐висока от времето на публикуването ù, а „закъснението” спрямо ценнос‐
тите на психологичната медицина – по‐болезнено.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, Д‐Р ФРОЙД (СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ)
Хауърд Меркел
Да се анализира Зигмунд Фройд, и то на 150‐годишнината от рождението му (6 май 1856 г.) във
Фрайберг, Моравия (сега Прибор, Чехия), е предизвикателство. Той, в по‐голяма степен от която и да
е друга фигура от последното столетие, определя начините, по които мислим, за начина на своето
мислене. Днес обаче психологичната медицина, водеща началото си от Фройд, е изоставила някои от
основните си предписания – и то тъкмо тези, които и ние, в болест или здраве, пренебрегваме.
За 150‐годишния юбилей много последователи отидоха на поклонение до легендарния апарта‐
мент (сега музей) на „Берггасе” 19 във Виена. Стълбището с орнаменти води до някогашния семеен
апартамент на втория етаж, като поклонниците могат да извървят стъпките на Човека‐вълк, на Чове‐
ка‐плъх или на други паметни Фройдови персонажи. Много биха били развълнувани от влизането в
кабинета, където Фройд е изследвал необятната страна на несъзнаваното с богатите ù пейзажи. Тук,
между книгите, обичаните антики, и кушетката, покрита с персийски килим, той е променил начина,
по който възприемаме света и себе си.
1

Markel H. Happy (belated) birthday, Dr. Freud. htt ps://www.medscape.com/viewarticle/535833?src=mp, 21 June 2006. (превод Г. Ончев)
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Д‐р Фройд не е бил злободневна сензация. Славата му е продукт на години търпеливо осмисляне
на сложните връзки между мозъка и психиката. Виена от времето на Фройд е приютявала богати
болници, великолепни медицински университети и изтъкнати лечители. След завършване на меди‐
цинското си обучение през 1881 г. младият д‐р Фройд придобил допълнителна специализация като
невролог, но е трябвало усърдно да се бори за своята репутация. В началото, когато е имал твърде
малко пациенти, той е прекарвал дълги следобеди на терасата на кафене “Landtmann”, на чашка
черно кафе (eine kleine Braunen), с пура.
Към началото на 90‐те години на века Фройд все по‐често среща в практиката си преуспяващи и
изнервени виенчани, чиито психични проблеми някак са преобразени в телесни оплаквания или в
пречки пред ежедневното функциониране. В ерата преди съвременната психиатрия, когато лекарите
трудно са правили връзка между мозъка и психичното, за тези пациенти е било съвършено разбира‐
емо да се обърнат към невролог, който да изключи соматична причина за страданията им. Тъкмо
техните проблеми водят Фройд към теориите за важността на сънищата, за воюващите помежду си
части на психичното, които нарича То, Аз, и Свръхаз, за ролята на сексуалността в психичното разви‐
тие и в ежедневните мисли, и за основните принципи на психотерапията. Ефектът на тези открития е
бил разтърсващ. След публикуване на „Тълкуване на сънищата” през 1900 г. немалко лекари се пре‐
селват във Виена, за да станат психотерапевти, а пациентите буквално се струпват пред частните им
кабинети, за да бъдат анализирани.
Днес неговите То, Аз и Свръхаз изглеждат отживелица за някои, докато за други те са далновиден
способ за описание на доказаните невробиологично дискретни анатомични слоеве, които ръководят
човешките емоции, импулси и действия. Фройд заслужава най‐вече признание за въвеждане на
древното изкуство на изповедта в клиничната област. Това, което пренебрежително наричаме „раз‐
говорна терапия”, е сложен процес, водещ пациента не само до говорене за себе си, но и до възста‐
новяване на изтласкани спомени чрез интерпретиране и свободни асоциации.
Много лекари и пациенти днес са склонни да отхвърлят теориите на Фройд като изводими от
буржоазната скука на времето или просто като твърде старомодни в ерата на психофармакологията.
Понякога обаче тъкмо „разговорната терапия” помага за решаването на проблем, изглеждащ нераз‐
решим. Например няколко проучвания върху лечението на депресията, най‐често диагностицираната
психична болест днес, показват, че повечето пациенти се повлияват по‐добре от комбинацията на
разговорна терапия с медикамент, отколкото от използването само на едното или само на другото
лечение.
За съжаление, нашата култура е култура на свръхдиагностицирането, свръхпредписването и
свръхпатологизирането. Всички са съучастници в щурма към добре заредените аптеки. Ако някой
съобщи на лекаря си, че е бил тъжен напоследък – нещо, което е качествено различно от клиничната
депресия, – той най‐вероятно ще излезе от кабинета с рецепта за антидепресант. Ако учител се опла‐
че от шумното поведение на свой ученик – нещо, което би могло да е разстройство с дефицит на
вниманието, а би могло и да не е, – детето най‐вероятно ще бъде забавено медикаментозно.
За много хора с психиатрични проблеми психофармакологичните средства могат да вършат чуде‐
са и реално го правят. При някои обаче тези мощни лекарства могат да предизвикат сериозни стра‐
нични действия и нежелани последици. Лекарите се нуждаят от повече време за разграничаване на
пациентите, които се нуждаят от лекарства и психотерапия, от онези, които просто имат потребност
да говорят за проблемите си. Поради това вероятно най‐уместно е да честваме рождения ден на д‐р
Фройд с вникване в огромното търпение, което е проявявал през цялата си кариера – независимо
дали е лекувал пациенти, или е разработвал идеи.
Фройд е разбирал по‐добре от повечето от нас лечебната сила на слушането и способността на
този процес да подтикне към прозрение. И клиницистите, и пациентите могат само да спечелят, ако
усвоят този урок.
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IN MEMORIAM

ПРОФ. Д‐Р СТЕФАН ТОДОРОВ, ДМ
1938‐2021
На 12.04.2021 г. ни напусна проф. Стефан Тодоров, дългогодишен ръководител на Катедрата по
психиатрия в Медицински университет – Варна. Той бе продължител на пионерното дело на основателя
на Катедрата, проф. Вл. Иванов, осигурявайки приемственост между класическите клинични традиции и
модерната психиатрия и помогна за академичното израстване на по-младите си колеги и за институционалното укрепване и международните контакти на варненската академична психиатрична общност.
Проф. Тодоров беше задълбочен изследовател на агресивните и автоагресивните действия на пациенти
с шизофрения и отличен познавач на психопатологията, съдебната психиатрия и психофармакологията.
Ще го запомним и с неговата винаги активна експертна, съсловна и гражданска позиция, която отстояваше с убеденост и страст.
Поклон!
От Катедрата по психиатрия и медицинска психология, МУ – София,
и Редколегията на „Българско списание за психиатрия”
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IN MEMORIAM

ДОЦ. Д‐Р АНТОН СЛАВЧЕВ, ДМ
1952‐2021
На 10.05.2021 г. ни напусна доц. Антон Славчев, дългогодишен член на Катедрата по психиатрия и
медицинска психология в МУ – София, и началник на стационарното отделение в Клиниката по детскоюношеска психиатрия „Св. Никола” в УМБАЛ „Александровска”. Д-р Славчев започна работа като
участъков педиатър, премина през общата психиатрия и посвети професионализма и призванието си на
детско-юношеската психиатрия – при това на най-тежката патология в тази възраст. Той беше изключително отдаден на своята работа, компетентен клиницист и лечител и добър учител. Доц. Славчев беше
член на редакционния съвет на списанието и бе активно ангажиран с каузата на добрата практика в психиатричното обслужване у нас.
Сбогом, Тони!

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

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ
ПОДГОТВЯНЕ НА ПУБЛИКАЦИЯ ЗА НАУЧНО МЕДИЦИНСКО ИЗДАНИЕ
Научният продукт представлява създадено или адаптирано ново знание. Научният текст трябва да е резултат от внимателно обмисляне и
преценка на всеки детайл от изложението. Представянето на научна информация предполага строга логичност и последователност, стегнат и точен изказ, обективно констатиране на фактите; убедителна аргументация. Яснотата на израза е приоритет. Научното изложение
се характеризира със специфични изисквания за структурно-композиционно оформяне на различните жанрови форми (статия, обзор,
описание на случай, резюме).
Приемат се за публикуване: оригинални статии, обзори, клинични случаи, реферати, рецензии, кратки научни съобщения (писма до редактора и
др.). Първите три жанра са обект на рецензиране (със стандартизирани формуляри), а останалите подлежат на експертна преценка от страна на
редколегията.
Заглавието на всеки научен труд, независимо от жанровата му определеност, трябва да привлича вниманието, да е разбираемо, кратко,
точно – то представя предмета на изследването. За допълнителна информативност може да се оформи подзаглавие.
Резюмето съдържа в сбит вид специфичните особености на изследването – цел/предмет, използвана методика, главни резултати и изводи. Разпространява се и чрез вторични информационни издания (бази данни), т.е. трябва да носи основните елементи от научния принос. То не трябва да съдържа цитати и илюстративен материал, нито абревиатури, които могат да се избегнат.
Ключовите думи се използват за тематично категоризиране на статията в базите данни и за съответно търсене при справки. Задача на автора е да предложи в синтетичен вид най-значимите понятия от своя труд. Ключовите думи за всеки вид публикация са между 3 и 8 на брой,
като могат да бъдат единични думи или кратки словосъчетания, общоприети в конкретната област на познание.
ОРИГИНАЛНА СТАТИЯ
Оригиналните научни статии задължително разглеждат собствен материал по обстойно описана методика. Форматът Въведение/увод +
цел – Материал и методи – Резултати – Обсъждане – Изводи/заключение има нормативен характер.
Увод. Основната му функция е да даде отговор на въпросите: какви са мотивите за провеждане на изследването и каква е непосредствената му цел. Спомагателни функции: да даде основни сведения, нужни за разбиране на статията; кратък обзор на подобни изследвания
на други автори; връзка със сходни проблеми; предназначение; оценка на значението на проблема.
Mатериал и методи. В този раздел се назовават характеристиките на изследваните групи – отговаря ли изследваният материал на поставената цел на проучването; анализират се начинът на селекция – критерии за включване/изключване, техниката на рандомизация;
обсъжда се съпоставимостта на сравняваните групи; обяснява се използваният метод като подходящ за поставената цел, посочват се
статистическите методи, декларира се спазването на етичните правила.
Резултати. Този раздел трябва да съдържа всички резултати и само резултатите. Текстът се допълва от илюстративен материал –
снимки, диаграми, таблици. От автора се очаква да прецени обективността или субективността на резултатите, както и дали те дават
отговор на поставените въпроси. Да се избягва дублирането на информация (едни и същи данни, представени като таблица и фигура; в
текста и в илюстрация).
Обсъждане. Интерпретират се данните и тяхното значение, разглеждат се проблеми с използваните методи/техники, сравняват се сходства и различия с други студии от литературната справка, извежда се приносът на резултатите за осветляване на поставения проблем.
Обсъждат се противоречия, нерешени въпроси, нежелани явления, неочаквани резултати, съмнения, алтернативни интерпретации и
хипотези, статистически разлики, ограничения на проучването. Данните са обобщават. Необходимо е да се избягват: недоказани твърдения, преувеличаване значимостта на данните, отклоняващи се/периферни въпроси, атаки към други студии и автори или тяхното безкритично преразказване, емоционални призиви към читателя.
Заключение. Резюмира основните резултати и прави изводи от изследването.
НАУЧЕН ОБЗОР
Обобщава съдържанието на известен брой източници, посветени на една тема за определен период. Обсъждането на автори и текстове
трябва да е съобразено с тематичната и проблемна релевантност към целта на изследването. Предназначението му е да разгледа опита,
актуалното състояние и тенденциите по даден проблем, аргументирано да се оцени материалът и да се предложат конкретни, практически използваеми изводи и препоръки. Очаква се логично свързано, последователно изложение, без да се преразказват механично източниците. Подзаглавията са тематични.
ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЙ (КАЗУИСТИКА)
Клиничните случаи съдържат „Въведение“, „Описание на клиничния случай“, „Обсъждане“ и „Изводи“. Има разширена обзорна част, за да
се аргументира значимостта на описвания случай. Не е приемлив телеграфният стил – препис от История на заболяването.
КРАТКИТЕ НАУЧНИ ЖАНРОВЕ следват приблизително структурата на оригиналната статия.
ПИСМАТА ДО РЕДАКТОРА обсъждат критично научен проблем, нерешен към момента, или дискутират друга публикация.
СПИСЪКЪТ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ, поместен в края на работата, трябва да обхваща само тези публикации, които действително са използвани и са необходими, за да се очертае основата, върху която се гради изследването. Да не се предлага изобилие на литература за сметка на
нейната актуалност. Да се минимизира автоцитирането. Настойчиво се препоръчва цитирането (познаването) и на български източници.
Цитиранията на библиографските източници в текста се обозначават с цифри в квадратни скоби по реда на появата им. Библиографията
се подрежда по реда на поява на източниците в текста. Изписването на всеки източник е на нов ред с арабска номерация. Данните се
оформят по следния начин:
– Статии: Автор(и). Заглавие на статията. Заглавие на списанието (съкратено по Index Мedicus), година, том (volumen), номер на книжката (брой)
в скоби, страници (от-до). Пример: Yakub YN, Freedman RB, Pabico RC. Renal transplantation in systemic lupus erythematosus. Nephron, 2019,
27(1):197-201.

– Публикации от сборник: Автор(и). Заглавие. В: (за латиница In:) Заглавие на сборника. Поредност на изданието, редактори. Местоиздаване
(град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: Wilkinson AH. Evaluation of the transplant recipient. In: Handbook of Kidney
Transplantation. 6th ed. G. M. Danovitch (Ed.). Boston, Little, Brown and Co., 2019, 109-122.
– Книги: Автор(и). Заглавие. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: Шейтанов Й. Системни васкулити. С., Мед. и физк., 2019, 8-11.
– При цитиране на електронни публикации, ползвани от интернет, към авторите и заглавието се добавя и линк към публикацията заедно
с датата, на която тя е била достъпна.
Ако авторите са до трима, се изписват фамилиите, последвани от инициалите им (без точки). Когато авторите са повече от трима, след името на
третия се пише "и др." (за латиница – "et al."). При преводни непериодични издания се посочват още оригиналният език на публикацията и преводачът.
ЕТИЧНИ НОРМИ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ
Авторите трябва да гарантират, че представят за публикуване собствени разработки, а ако са използвали чужди данни и/или текст, това е
посочено чрез цитиране. Съблюдава се стриктното спазване на авторското право – текстове с над 10% дословно повторение на чужда публикация се връщат за преработка.
Повторното публикуване на един и същ научен труд в периодично издание е допустимо само под формата на вторична публикация, отразяваща данните на първичната, на която изрично се позовава. Кореспондиращият автор декларира, че материалът не е публикуван досега,
освен като резюме на съобщение, изнесено на научна проява, и не е предложен за публикация другаде.
Всички изследователи, които имат принос към концепцията и изпълнението на научното изследване, следва да бъдат посочени като съавтори. Отговорният автор има грижата те да са одобрили окончателния вариант на представяния за публикуване труд, както и да са
запознати с критичните бележки и препоръките за корекция от рецензирането.
Към лица или институции, които са допринесли интелектуално или са оказали техническа, материална или финансова помощ и др., авторите могат да отправят благодарност в края на текста.
Авторите носят отговорност за съдържанието на публикациите. Представените материали и описаните в тях изследвания следва да съответстват на утвърдените етични стандарти относно провеждането на клинични и/или експериментални проучвания с хора (декларацията от
Хелзинки) и опитни животни. Не трябва да се споменават пациенти с техните имена, инициали или да се предоставя снимков материал, на
който те могат да бъдат разпознати.
Желателно е декларирането на липса на конфликт на интереси, на отсъствие или наличие на финансова обвързаност на изследването и
провеждащите го институции.
СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА
Всички представени данни трябва да бъдат анализирани статистически. Статистическите методи трябва да се описват достатъчно подробно, така че информираният читател, който има достъп до оригиналните данни, да може да провери представените резултати. Резултатите трябва да се представят количествено (когато е възможно) чрез подходящи променливи – напр. медиана и диапазон (или персентили) за непараметрични данни, или средна стойност ± стандартна грешка, стандартно отклонение (или доверителни интервали) за нормално разпределени данни.
Да се избягва използването единствено на р-стойности при проверката на хипотези, тъй като този подход не дава достатъчно количествена информация. Желателно е да се посочват точните р-стойности, заедно с подходящите доверителни интервали.
Броят на измерванията (обемът на извадката) задължително се посочва и се обосновава начинът на изчисляването. Опишете процедурите за рандомизация, ако има такива.
Трябва да се посочат статистическите програми, с които е извършен анализът, както и тяхната версия.
Използваните статистически термини, съкращения, символи следва да се дефинират еднозначно.
ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ
Всяка статия започва със заглавие (без съкращения), имена на авторите (без посочване на академични и други титли), тяхната месторабота,
обозначена с цифров индекс, резюме, ключови думи – на български и на английски език.
Кореспондиращият автор посочва свои данни за контакт (електронен адрес, по желание – пощенски адрес и телефон).
Обем (приблизителен) на предлаганите публикации:
Вид публикация
Оригинална статия
Обзор
Клиничен случай
Кратко научно съобщение, реферат, рецензия

Брой думи в основния текст

Брой думи в резюмето

Брой референции

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

200-300
100-200
100-200
–

30
50
20
10

Приемат се файлове на програма MS Word. Няма специфични изисквания за размер и вид на шрифта, разстояние между редовете, полета и
друго оформление.
Илюстративният материал (таблици, фигури, снимки) се поставя на съответните места в текста със заглавия и легенди на български език. Заглавията на фигурите не трябва да са включени в изображението. Необходимо е снимките да бъдат с добро качество (поне 300 dpi) и подходящ
формат (.jpg, .tif, .png). Таблиците трябва да бъдат предоставени във формат, който може да се редактира, а не като изображения.
Използваните в текста специфични съкращения се въвеждат в скоби при първата поява на цялото наименование.
Мерните единици следва да са по системата SI.
Използвайте само стандартни съкращения, като в заглавието и резюмето те трябва да се избягват. В текста на публикацията при първо използване на съкращението пълният термин трябва да бъде представен.
Материалите се изпращат на e-mail: bulg.j.psychiatry@gmail.com

INSTRUCTIONS TO AUTHORS
PREPARING A PAPER FOR A MEDICAL SCIENCE JOURNAL
A scientific product represents a newly produced or adapted knowledge. The scientific text is meant to be a result of careful consideration and evaluation of all details of the report. Presentation of scientific information is supposed to have strict consistency and sequence, a concise and exact
wording, objective assertion of facts; convincing argumentation. Clearness of wording is a priority. The scientific report is characterized by specific
requirements for the structural-compositional appearance of different genre types (article, review, case report, abstract).
The following are accepted for publishing: original articles, reviews, clinical case reports, reference papers, book reviews, short communication
papers (letters to editor, etc.). The first three genres are subject to peer review (with standardized forms), and the rest are submitted to expert
evaluation on behalf of the editorship.
Title of a scientific paper, irrespective of its genre determination, should attract the attention, be understandable, short, and exact – it represents
the study object. A subtitle can be prepared for extended informativeness.
Abstract contains the specific features of the study in a concise manner – aim/subject matter, methods used, main results and findings. It is distributed also through secondary informational titles (data bases), i.e. it should include the main elements of the scientific contribution. It should not
contain either citation or illustrative material, or abbreviations, which can be precluded.
Key words are used for topical categorization of a paper in data bases and related search in inquiries. The objective of the author is to propose the
most significant concepts of his work in a synthetic manner. Key words to any kind of publication range between 3 and 8; they can be single words
or short word-groups, which are commonly accepted in the specific area of knowledge.
ORIGINAL ARTICLE
Original scientific articles necessarily review a unique material according to thoroughly described methods. The format of Introduction/preface
+objective – Materials and Methods – Results – Discussion – Findings/Conclusion is of a normative character.
Preface. Its main function is to provide answer of the following questions: what are the rationales to perform the study and what is its direct aim.
Auxiliary functions: preface gives the main information that is required to understand the article; a short review of similar studies performed by other
authors; relation to similar problems; the intended purpose; an assessment of the significance of the topic.
Materials and Methods. In this section, the characteristics of studied groups are specified – showing the correspondence of the study material to the
set objective of the study; the method of selection – criteria for inclusion/exclusion, and technique of randomization, are analyzed; the comparability
of compared groups is discussed; the used method is explained as being appropriate for the set objective, statistical methods are shown and the
compliance with ethical standards is declared.
Results. This section contains all the results and nothing more than the results. The text is supplemented with illustrative material – pictures, charts,
and tables. The author is expected to assess the objectivity or subjectivity of the results as well as whether they answer the preset questions.
Avoidance of doubled information (the same data is presented as table or figure; within the text and with an illustration) is required.
Discussion. Data and its significance are interpreted; the issues of the used methods/techniques are reviewed; similarities and differences with
other studies from literature references are compared; the contribution of results in the clarification of a set problem is depicted. Contradictions,
unsolved questions, undesired events, unexpected results, doubts, alternative interpretations and hypotheses, statistical differences, and limitations
of the study are discussed. Data is summarized. Avoidance of the following is required: unproven statements, exaggeration of the data significance,
diverging/peripheral questions, attacking and non-critical retelling of other studies and authors, and emotional appeals to readers.
Conclusion: The main results are resumed and the conclusions based on the study are shown.
SCIENTIFIC REVIEW
It summarizes the contents of a number of sources dedicated to a single subject during a defined period of time. Discussion of authors and text
should be in compliance with the thematic and problematic relevancy to the study aim. It is intended to review the experience, current state and
trends in a given problem, asses the material by an argued manner and suggest the specific, practicable conclusions and recommendations. A
logically linked, consistent narration, without mechanically retelling the sources, is expected. Subtitles are thematic.
CLINICAL CASE REPORT (CASUISTRY)
Clinical Case Reports consists of Introduction, Clinical Case Description, Discussion and Conclusions. An extended review section is used to
demonstrate the significance of the presented case. The telegraphic style with duplication of a case history, is unacceptable.
SHORT COMMUNICATION GENRES follow approximately the structure of an original article.
LETTERS TO EDITOR discuss a scientific issue, which is unsolved at the time, in a critical manner or consider other papers.
THE LIST OF LITERATURE REFERENCES at the end of the work has to embrace only the publications virtually used and required to delineate the
basis, on which the study is designed. Avoid presenting abundant references at the account of their up-to-dateness. Minimize self-citation. Citing
(familiarity with) Bulgarian sources is strongly recommended, too.
Citation of bibliographic references within the text is designated by numbers in square brackets following the order of appearance. Bibliography is
arranged following the order of appearance of the sources within the text. Each source is written in a new line, with an Arabic number. Sources are
structured in the following manner:
– Articles: Author(s). The article title. Journal title (abbreviated under the Index Мedicus), year, volume, number (issue) in round brackets, papers
(from-to). Example: Yakub YN, Freedman RB, Pabico RC. Renal transplantation in systemic lupus erythematosus. Nephron, 2019, 27(1):197-201.

– Papers from an edited book: Author(s). Title. In: The edited book title. Edition number, editors. Place of publication (city), publishing house, year
of publication, pages (from-to). Example: Wilkinson AH. Evaluation of the transplant recipient. In: Handbook of Kidney Transplantation. 6th ed. G.
M. Danovitch (Ed.). Boston, Little, Brown and Co., 2019, 109-122.
– Books. Author(s). Title. Place of publication (city), publishing house, year of publication, pages (from-to). Example: Sheytanov Y. Systemic
Vasculitis. Sofia, Medicina i Fizkultura, 2019, 8-11.
– Citation format for electronic resources available on the Internet includes also the publication URL and the date you accessed the resource
online, besides author(s) and article title.
In cases of not more than three authors, their surnames followed by their initials (without periods) are written. In cases of more than three authors,
“et al.” is written after the name of the third author. For translated books, also the original book language and the translator are written.
ETHICAL NORMS IN PUBLISHING
Authors must warrant that they submit for publication their own studies and in case different author's data and/or text are used, these are specified
by citations. Strict adherence to copyright issues is maintained – texts including more than 10% of literal replication of different publication are
returned for reprocessing.
A secondary publishing of the same science paper in a periodical is allowable only in the form of a secondary publication reflecting the data from an
original publication, which is explicitly quoted. Corresponding author declares that the material has not been published previously, except in the
form of an abstract for a scientific event, and has not been submitted to other journal.
All researchers contributing to the concept and fulfillment of the scientific study should be listed as co-authors. The corresponding author must
ensure that they have approved the final variant of the paper submitted for publication and have been informed on the critical notes and
recommendations for correction following peer review.
In the end of the paper, authors can express acknowledgements to individuals or authorities providing intellectual contributions or a material or
financial support.
Authors assume the responsibility for the contents of their publications. Presented papers and the studies described in them should comply with the
established ethical standards on performance of the clinical and/or experimental studies on human subjects (the Helsinki Declaration) and
experimental animals. Patients must not be referred by names and initials and images, on which they can be identified, must not be presented.
Declaring the lack of conflict of interests, the absence or presence of financial association of study and the institutions performing it, is desirable.
STATISTICAL PROCESSING
Statistical methods must be described sufficiently so the informed reader with access to original data can check the presented results. The results
must be presented quantitatively (if possible) by appropriate indicators for the measurement error or uncertainty (e.g., confidence intervals). Avoid
using only p-values in the verification of a hypothesis since this approach does not generate sufficient quantitative information. Quoting the correct
p-values in addition to the appropriate confidence intervals is desirable.
The number of measurements (sample size) is mandatorily given and the method of calculation is justified.
Statistical programs for the performance of analysis must be described.
The used statistical terms, abbreviations and symbols should be defined unambiguously.
TECHNICAL LAYOUT
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