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ЗА SCOPUS И ТОЧКИТЕ 

 
„Българско списание за психиатрия” вече е включено в световната база данни за ре-

фериране и индексиране Scopus на Elsevier. От една страна, това е безспорен успех на 

редакционния екип на младата ни периодика (особен принос има д-р Д. Игнатова за 

оформянето на сайта на списанието1). От друга, това е по-високо ниво на видимост и 

критерии за оценяване и налага решително повишаване на изискванията към авторите и 

материалите, които се предоставят. Изискванията към авторите и декларацията за етика 

и лоша практика на публикуване2 на списанието не са формализъм, а минимален стан-

дарт за качество и приличие на научната публикация. Детайлното запознаване с тях и 

стриктното придържане към духа и буквата им е conditio sine qua non за разглеждане на 

предложения за публикации.  

Напомнянето се налага не само поради изискванията на световната система за рефери-

ране, индексиране и оценяване, но и поради лошото качество на немалко предложения и 

безкритичното отнасяне към процеса на редакция. А редактирането (на собствен или чужд 

ръкопис) е отнасяне към готовия текст като към чернова, която винаги може да бъде подоб-

рена, и е ключово за самата същност на авторството, на добрия стандарт на публикуване и 

на уважението към езика.  

Свръхлибералният модел на академично израстване от последното десетилетие, девал-

вацията на ценностите и проникването на измамата и шарлатанството в науката, доведоха 

до ерозия на академичното и до принизяване на научната публикация до брой точки, необ-

ходими за кариерни цели. Въвеждането на минимални национални изисквания към науч-

ната и преподавателската работа, измервана с точки, е количествен подход към научната 

продукция, пренебрегващ качество и оригиналност за сметка на хитруване, неавтентично 

авторство и зависимост от местни „авторитети”. Проблемът е глобален, но у нас е съпрово-

ден с особен размах на посредствеността с убеждението, че в съзаклятническа атмосфера 

всеки може да защити дисертация, а чрез ходатайство всеки може да публикува научна ста-

тия с google граматика и правопис.   

Поради това реферирането на списанието в Scopus не е толкова повод за хвалба, колко-

то изходна точка за преразглеждане на научните ценности и повишаване на стандартите 

на публикуване. Логиката е циркулярна: ако ти трябват точки за „академично израстване”, 

трябва да публикуваш в добро издание, което ги осигурява; изданието е добро, когато мате-

                                                      
1 https://bulgarian-journal-of-psychiatry.bg/ 
2 Пълният текст на декларацията е публикуван в този брой.   
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риалите в него са качествени и преминали през истинско рецензиране; а когато падне ниво-

то на предлаганите материали, пада и нивото на изданието. Или, това ниво – а оттам и при-

надлежността ни към световна система за рефериране и индексиране – зависи от всички 

кандидат-автори, от тяхното старание, почтеност и не на последно място, готовност за ци-

тиране понякога и на български източници. Без общност на усилията редакционният екип 

не може да стори много. Освен да държи летвата по-високо.   

Защото постигнатото (както и noblesse) задължава.  

 
Проф. д-р Георги Ончев, дм, Главен редактор 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ 

С БИПОЛЯРНО АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО, ШИЗОФРЕНИЯ, 

ТЕХНИТЕ РОДСТВЕНИЦИ И ВРЪЗКА С НЯКОИ ГЕНЕТИЧНИ МАРКЕРИ 
Младен Пенчев1, 3, Радосвета Божилова2, Гюлнас Джебир2, Иван Попов2, Олга Белчева2 

Радка Кънева2, Вихра Миланова1, Георги Киров4 

1Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска” – София, 
2Център по молекулна медицина, Катедра по медицинска химия и биохимия, 

Медицински факултет, Медицински университет – София 
3Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – София 

4Университет на Кардиф – Кардиф, Обединено Кралство 

Резюме. Представеното изследване е върху когнитивните нарушения при пациенти с биполярно 
афективно разстройство и шизофрения, като фокусът му е поставен върху търсенето на някои ге‐
нетични маркери за когнитивните нарушения. Изследвани са общо 132 души – болни с шизофре‐
ния и  биполярно  афективно разстройство,  техни  здрави родственици и  контроли без родствена 
връзка с психично болните. Когнитивният статус е изследван посредством тестова батерия, която 
включва Trail Making Test (ТМТ‐А и В), Digit Symbol Test (DST), Verbal Fluency Test (VFT). За събиране 
на  демографски  и  клинични  данни  е  използвано  полуструктурирано  интервю  –  Диагностично 
интервю за психози (ДИП). Генетичният анализ е осъществен съвместно с Центъра по молекулна 
медицина на МУ – София. Използвани са статистически методи за проверка на разпределенията, 
сравняване на средни стойности, корелационен анализ, регресионен анализ, логистична регресия 
и други помощни методи. Установихме, че когнитивните нарушения при шизофренните пациенти 
са по‐изразени от тези при пациентите с биполярно разстройство. Здравите родственици на паци‐
енти с шизофренно и биполярно афективно разстройство имат значими различия в когнитивните 
способности в сравнение с контролите, които нямат родствена връзка с психично болен. Някои от 
изследваните от нас генетични полиморфизми оказват значимо влияние върху когницията. 

Ключови  думи: биполярно  афективно  разстройство,  когнитивни  нарушения,  генетични маркери,  поли‐

морфизми 

INVESTIGATION OF COGNITIVE DYSFUNCTIONS IN PATIENTS 

WITH BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER, SCHIZOPHRENIA, 

THEIR RELATIVES AND CONNECTION WITH SOME GENETIC MARKERS 
Mladen Penchev1, 3, Radosveta Bozhilova2, Gyulnas Dzhebir2, Ivan Popov2, Olga Beltcheva2 

Radka Kaneva2, Vihra MIlanova1, George Kirov4 

1Psychiatry Clinic, UMHAT „Alexandrovska” – Sofia  
2Molecular Medicine Center, Medical University – Sofia 

3Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Sofia 
4Cardiff University – Cardiff, United Kingdom 

Abstract. The current  study  is  about  cognitive dysfunctions  in patients with bipolar  affective disorder 
and schizophrenia and is focused on the genetic markers of these cognitive dysfunctions. 132 people are 
investigated and divided in the following groups: patients with schizophrenia and bipolar affective dis‐
order, their healthy relatives and controls without relatives with psychiatric disorder. The cognitive sta‐
tus is investigated with a test battery, which contains Trail Making Test (ТМТ‐А and В), Digit Symbol Test 
(DST) and Verbal Fluency Test  (VFT). Demographic and clinical data are collected with semi structured 
interview – Diagnostic  Interview for Psychosis  (DIP). The genetic analysis  is conducted  in collaboration 
with the Centre of Molecular Medicine in MU – Sofia. The statistics is used to check the distribution, to 
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compare mean  values  and  also  correlation  analysis,  regression  analysis,  logistic  regression  and  other 
methods are used. The cognitive dysfunctions are more pronounced  in schizophrenic patients  than  in 
patients with bipolar affective disorder. The healthy relatives of the patients with schizophrenia and bi‐
polar  affective  disorder  have  significant  differences  in  the  cognitive  capacity  compared  to  controls, 
which have no relatives with psychiatric disorder. Some of the investigated genetic polymorphisms have 
a great impact on the cognition.  

Key words: bipolar affective disorder, cognitive dysfunctions, genetic markers, polymorphisms  

ВЪВЕДЕНИЕ 

Биполярното  афективно  разстройство  (БАР) 
и шизофренията са хронични заболявания с  го‐
ляма  социална  значимост.  В  по‐голяма  степен 
шизофренията,  но  и  биполярното  афективно 
разстройство  водят  до  ограничения  във  въз‐
можностите  за  социална  адаптация  и  до  нама‐
лена работоспособност. Едни от водещите при‐
чини за тези болестни последици са нарушения‐
та в когнитивните способности, свързани с тези 
заболявания,  като  внимание,  памет,  екзекутив‐
ни функции.  В  последните  десeтилетия  се  про‐
мени научното виждане за липсата на когнитив‐
ни нарушения при биполярно афективно разст‐
ройство и сe установиха доказателства за сери‐
озни промени в когницията не само при шизоф‐
рения,  но  и  при  биполярно  афективно  разст‐
ройство. Нарушенията при биполярно  афектив‐
но разстройство не са в толкова голяма степен, 
както  при  шизофрения,  но  са  безспорен  факт. 
Причините за тези нарушения и при двете забо‐
лявания са все още до голяма степен неясни, но 
усилията на научната общност са насочени към 
търсене  на  генетичните  основи  както  за  разви‐
тието на двете заболявания, така и за когнитив‐
ните нарушения в частност.  

Целта  на  настоящата  разработка  е  изследва‐
нето  на  когнитивните  нарушения  при биполярно 
афективно разстройство и шизофрения и предпо‐
лагаемите генетични причини за тези нарушения. 
Представени  са  резултатите  от  проведените  ког‐
нитивни  тестове,  отразяващи  нарушенията,  и  от 
направените  генетични  изследвания  както  при 
болните  с  двете  заболявания,  така  и  при  техни 
родственици първа и втора степен, като резулта‐
тите са сравнени със здрави контроли. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Настоящото проучване има срезов дизайн и 
се извършва в сътрудничество с Центъра по мо‐
лекулна  медицина  към  МУ  –  София.  На  па‐
циентите и контролите е взета по 10 ml венозна 
кръв  за  генетичен  анализ.  Изследването  е  част 
от международен проект с участието на научен 

екип  от  Университета  на  Кардиф  и  Центъра  по 
молекулна медицина, МУ – София.  

Включващите  критерии  за  пациенти  са: мъ‐
же и жени на възраст над 18 години с диагнос‐
тицирано  биполярно  афективно  разстройство 
или  шизофренно  разстройство,  съгласно  диаг‐
ностичните критерии на МКБ‐10 (в ремисия към 
момента  на  изследването),  а  изключващите 
критерии:  наличие  на  органично  разстройство 
на настроението, разстройство на настроението, 
дължащо  се  на  употреба  на  психоактивни  ве‐
щества  или  други  медикаменти,  диагностична 
неуточненост. 

За  групата  на  контролите  съответно  включ‐
ващи критерии: мъже и жени на възраст над 18 
години, със или без родствена връзка с пациен‐
тите,  изключващи  критерии:  наличие  на 
психично  разстройство  според  диагностичните 
критерии  на  МКБ‐10.  Всички  процедури  са 
извършени  след  подписване  на  информирано 
съгласие,  съобразно  с  международните  етични 
изисквания.  Изследването  е  одобрено  от 
етичната комисия на МУ ‐ София. 

За поставяне на диагноза и данни за хода на 
заболяването  е  използвано  Диагностично 
интервю за психози (ДИП) – полуструктурирано 
интервю [1].  

Оценката на когнитивния статус беше правена 
с Trail Making Test – А, B  (TMT‐A, TMT‐B)  [2], Digit 
Symbol Test (DST) [3], Verbal Fluency Test (VFT) [4]. 
Генетичните  методи  включват  екстракцията  на 
ДНК и таргетно секвениране от следващо поколе‐
ние. Екстракцията на ДНК е извършена в Център 
по молекулна медицина, МУ  –  София,  посредст‐
вом полуавтоматизирана система за изолиране с 
магнитни  частици  (Chemagic  Magnetic  Separation 
Module).  За  секвенирането  от  следващо  поколе‐
ние  е  използван  панел  от  187  гена.  Таргетното 
секвениране е извършено в колаборация с екипа 
на проф. Георги Киров от Института по медицинс‐
ка психология и  клинични невронауки в Кардиф, 
Уелс. Панелът включва кандидат‐гени,  кодиращи 
натриеви и  калциеви  канали,  свързани  с  неврот‐
рансмитерни  системи  като  допаминергична,  се‐
ротонинергична и  глутаматергична,  синаптичната 
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пластичност и гени, открити в геномни асоциатив‐
ни изследвания или които се припокриват между 
няколко  различни  фенотипа  и  имат  отношение 
към неврокогнитивните функции.  

Статистическата обработка на резултатите  е 
извършена с помощта на SPSS – 19. Използвани 
са  методи  за  проверка  на  разпределенията, 
сравняване на средни стойности, корелационен 
анализ,  регресионен  анализ,  логистична  регре‐
сия и други. 

РЕЗУЛТАТИ 

Изследваната  група  болни  и  контроли  е 
сравнително по‐равномерно разпределена спо‐
ред диагнозата, което се вижда от табл. 1. Конт‐
роли – 37, пациенти с биполярно разстройство – 
42,  и  пациенти  с  шизофрения  –  53.  Не  дотам 
равномерно  е  разпределението  по  пол.  По‐
голям е броят жени с биполярно разстройство – 
27,  докато мъжете  са  15.  Пациентите  с шизоф‐
рения  са в  съотношение мъже към жени,  съот‐
ветно  28  към  25.  Разпределението  по  средна 
възраст на участниците мъже в извадката е  хо‐
могенно,  като  все  пак  най‐висока  е  средната 
възраст при пациентите с биполярно разстройс‐
тво  –  30,7  год.,  следвани  от  участниците  с  ши‐
зофренно разстройство – 29,8 год., а най‐млади 
са  участниците мъже  контроли  със  средна  въз‐
раст  25,7  год.  Разпределението  на  жените  по 
средна  възраст  и  диагноза  е  сходно,  което  оп‐
ределя и  сходството  в  разпределението по ди‐
агнози  и  средна  възраст  на  всички  участници. 

Контролите в настоящото изследване са разделе‐
ни на две групи. Първата група са здрави участни‐
ци  (контроли),  които  имат  родствена  връзка  от 
първа  или  втора  степен  с  болен  от  шизофрения 
или  биполярно  афективно  разстройство.  Втората 
група контроли е съставена от здрави участници, 
които нямат родствена връзка с психично болен. 
Това разделение се налага от целите и естеството 
на  изследването.  На  табл.  1  са  представени 
обобщените данни за участниците в проучва‐
нето. При решаване на ТМТ‐А не  се  установяват 
статистически  разлики  между  контролите  и 
роднините на пациенти, въпреки че контролите се 
справят  с  теста  средно  с  22  секунди  по‐бързо. 
Съществени  са  различията  между  контролите  и 
двете  групи  пациенти,  като  по‐голяма  е  тази 
между контролите и шизофренно болните (58 сек 
средно),  а  може  да  се  каже,  че  наполовина  по‐
малка  е  между  контролите  и  пацентите  с 
биполярно  разстройство  (26  сек  средно 
приблизително).  Това  означава,  че  контролите 
средно решават с 56 и 26 секунди по‐бързо теста в 
сравнение  с  двете  групи  болни.  Интересна  е 
находката,  която  показва  липса  на  статистически 
значима разлика между здравите родственици и 
пациентите с биполярно разстройство (р=0,986), 
а разликата в средните е само 4 секунди, което 
означава, че пациентите с БАР се справят с теста 
добре  почти  колкото  здравите  роднини  на 
пациенти. С други думи казано, изследваните с 
теста функции  са  засегнати в малка  степен при 
пациентите  с  БАР,  а  и  при  родствениците  на 
пациенти с БАР и шизофрения.

 

Таблица 1. Разпределение на участниците по пол, диагноза и възраст 

Пол 
Контроли 

неродственици 

Контроли 

родственици 

Биполярно 

разстройство 
Шизофрения Общо 

Мъже 
(бр.) 

Средна 
възраст  

  5 

25,67 г. sd 4,9 

12 (Ш-5; БАР-7) 

26,52 sd 5,1 

15 

30,73 г. sd 5,2 

28 

29,79 г. sd 5,01 

 60 

28,73 г. sd 5,03 

Жени (бр.) 

Средна 
възраст  

  6 

26,25 г. sd 4,5 

14 (Ш-6; БАР-8) 

27,35 sd 4,7 

27 

30,78 г. sd 5,4 

25 

29,56 г. sd 5,10 

 72 

28,86 г. sd 5,00 

Общо 
(бр.)  

Средна 
възраст  

11 

26,11 г. sd 4,7 

26 

26,93 sd 5,02 

42 

30,76 г. sd 5,3 

53 

29,68 г. sd 5,05 

132 

28,85 г. sd 5,01 
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Родствениците  се  представят  обаче  значимо 
по‐добре от шизофренно болните  (р=0.016),  като 
разликата  между  биполярните  и  шизофренните 
болни е също статистически значима (табл. 2). 

Резултатите  от  теста  за  екзекутивни  функции 
(ТМТ‐В)  са аналогични. Няма разлика, която да е 
статистически значима между контроли и здрави 
роднини (р=0,586), въпреки че знакът минус сочи, 
че  контролите  се  справят  средно  с  около  43 
секунди по‐бързо  с  теста. Не  се  открива и  стати‐
стическа разлика между роднините на пациенти и 
пациентите  с  БАР  (р=0,777),  но  такава  е  налице 
между  контролите  и  биполярните  (р=0.001). 
Пациентите с шизофрения се представят статисти‐
чески  значимо  по‐зле  от  всички  останали  групи 
участници. При DST се установяват резултати, кои‐
то съществено се различават от горните два теста, 
като се наблюдава значима разлика между конт‐
ролите  и  родствениците  на  пациенти  (р<0.000). 
Веднага прави впечатление и липсата на статисти‐

чески значима разлика между роднините и паци‐
енти с БАР (р=0,150). Вземайки под внимание тези 
данни, можем да заключим, че по отношение на 
вниманието и работната памет роднините на па‐
циенти  са  засегнати  в  степен,  близка  до  тази  на 
пациентите  с биполярно разстройство. Останали‐
те резултати не са изненадващи. Отново пациен‐
тите  с  шизофренно  разстройство  са  със  значимо 
по‐слаби резултати в сравнение с всички останали 
групи. Знакът пред средните стойности е положи‐
телен,  тъй  като  в  този  случай  и  при  VFT  по‐
големият  резултат  е  по‐добрият,  за  разлика  от 
ТМТ‐А  и  В,  където  по‐бързото  справяне,  т.е.  по‐
малкият  брой  секунди  се  интерпретира  като,  и 
реално  е,  по‐добрият  резултат  (табл.  2).  И  при 
вербалната  флуентност  отново  намираме  статис‐
тически  значима  разлика  между  контролите  и 
роднините  на  пациенти  (р=0,002).  Контролите  се 
справят значително по‐добре и от двете групи па‐
циенти.

Таблица 2. Сравнение на резултатите на различните групи участници в изследването при решаване на когнитивните 
тестове 

Тест Участници Разлика в средните Стандартно отклонение Значимост 

Тмт-А  Контр. неродств./Kонтр. родств. 

Контр. неродств./БАР 

Контр. неродств./шизофр. 

Kонтр. родств./БАР 

Kонтр. родств./шизофр. 

БАР/шизофр.  

-22,792  

-26,927 

-58,014 

  -4,135 

-35,222 

-31,087  

11,977  

  6,824 

  6,267 

12,124 

11,819 

  6,543  

0,229  

0,001 

0,000 

0,986 

0,016 

0,000  

Тмт-В  Контр. неродств./Kонтр. родств. 

Контр. неродств./БАР 

Контр. неродств./шизофр. 

Kонтр. родств./БАР 

Kонтр. родств./шизофр. 

БАР/шизофр.  

-43,122  

-75,928  

-170,246  

-32,806  

-127,125  

-94,319  

34,068  

19,412  

17,826  

34,486  

33,619  

18,612  

0,586  

0,001  

0,000  

0,777  

0,001  

0,000  

DST  Контр. неродств/.Kонтр. родств. 

Контр. неродств./БАР 

Контр. неродств./шизофр. 

Kонтр. родств./БАР 

Kонтр. родств./шизофр. 

БАР/шизофр. 

14,490  

20,632  

27,998  

  6,142  

13,508  

  7,367  

  2,866  

  1,633  

  1,500  

  2,901  

  2,828  

  1,566  

0,000  

0,000  

0,000  

0,150  

0,000  

0,000  

VFT  Контр. неродств./Kонтр. родств. 

Контр. неродств./БАР 

Контр. неродств./шизофр. 

Kонтр. родств./БАР 

Kонтр. родств./шизофр. 

БАР/шизофр  

  5,341  

  5,577  

  9,518  

    ,236  

  4,177  

  3,941  

  1,466  

  0,835  

  0,767  

  1,484  

  1,447  

  0,801  

0,002  

0,000  

0,000  

0,999  

0,022  

0,000  
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Роднините и пациентите с БАР се представят 
по абсолютно равностоен начин, което е видно 
от  разликата  в  средните  стойности,  равна  на 
0,236  и  р‐стойността,  която  е  приблизително 
единица (р=0,999). Този резултат много прилича 
на резултата при DST и можем да кажем, че по 
отношение на вербалната флуентност роднини‐
те  на  пациенти  са  засегнати  съизмеримо  с  па‐
циентите  с  биполярно  разстройство.  Ако  разг‐
ледаме разликите в средните стойности (среден 
брой изброени животни), ще видим, че може би 
доста  логично най‐засегнати  са отново пациен‐
тите с шизофрения, като разликата между тях и 
контролите  е  средно  приблизително  10 живот‐
ни, изброени в повече от контролите. Такъв ре‐
зултат е двойно по‐лош от този на останалите – 
родственици и пациенти с БАР. 

При сравняване на резултатите на роднини на 
биполярни пациенти с тези, които са роднини на 
шизофренно болни, не се откриват статистически 
значими разлики между двете групи.  

В настоящото проучване изследвахме и други 
показатели,  като  са  сравнени  успехът  при 
завършване  на  средното  образование  при 
контролите,  здравите  роднини  на  пациенти  и 
групата  на  пациентите,  страдащи  от  БАР  и 
шизофрения  общо,  както  и  разликите  между 

пациентите  с  БАР  и  пациентите  с  шизофрения, 
които  към момента на  завършване на  средното 
си образование са били здрави. От таблица 4 се 
вижда, че пациентите имат най‐слаб успех, след 
което  се  нареждат  техните  роднини,  а  с  най‐
висок  успех  са  контролите,  които  нямат 
родственици пациенти. Може да се предположи, 
че  пациентите  са  имали  известни  когнитивни 
проблеми  още  преди  да  се  получи  клиничната 
изява  на  болестта.  От  друга  страна,  разликата  в 
средния  успех  между  контролите  и  здравите 
родственици  е  по‐голяма  от  разликата  между 
родствениците  и  пациентите  (преди  да  се 
разболеят). Т.е. по отношение на средния успех в 
училище,  здравите  роднини  са  по‐близо  до 
пациентите,  отколкото  до  контролите. 
Пациентите с шизофрения имат по‐слаб успех от 
пациентите с биполярно разстройство, което не е 
изненадващо.  

Съвместно  с Центъра  по молекулна меди‐
цина  към  МУ  –  София,  потърсихме  връзка 
между  резултатите  при решаването на  когни‐
тивните  тестове  и  успеха  при  завършване  на 
училище на участниците, от една страна, и на‐
личието на определени полиморфизми в кан‐
дидат‐гени, от друга. 

Таблица  3.  Сравняване  на  резултатите  от  когнитивните  тестове  на  роднини  на  биполярни  пациенти  с  тези,  които  са 
роднини на шизофренно болни 

Участници Тест Средни стойности Стандартно отклонение Значимост 

Роднини - БАР  

Роднини - шизофрения  

Тмт-А  25,48 сек  

24,66 сек  

  6,36  

  7,90  

0,723  

Роднини - БАР  

Роднини - шизофрения  

Тмт-В  49,44сек  

45,46 сек  

17,38  

14,99  

0,467  

Роднини - БАР  

Роднини - шизофрения  

 DST  53,60 симв.  

58,42 симв.  

10,82  

  5,28  

0,127  

Роднини - БАР  

Роднини - шизофрения  

 VFT  25,32 жив.  

24,71 жив.  

  5,75  

  5,31  

0,748  

 

 

Таблица 4. Сравняване на успеха при завършване на средното образование между контролите родственици и контроли‐
те неродственици и групата на пациентите с шизофренно и биполярно афективно разстройство 

Участници Разлика в средните стойности Стандартно отклонение Значимост 

Контроли неродст./контроли родст.  0,65  0,20  0,004  

Контроли неродст./пациенти  1,14  0,19  0,000  

Контроли родст./пациенти  0,49  0,16  0,008  

Пациенти с шизофрения/пациенти 
с биполярно разстройство  

0,40  0,11  0,009  
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Полиморфизмите,  които  изследвахме,  бяха 
подбрани  в  резултат  на  провеждане  на  секве‐
ниране на панел от 187 кандидат‐гена, съвмест‐
но  с  Университета  на  Кардиф,  свързани  с  ши‐
зофрения и афективно разстройство, сред които 
гени,  кодиращи  канали,  невротрансмитерни 
системи, участници в синаптичната пластичност 
и  имащи  отношение  към  неврокогнитивните 
функции. 

За яснота в таблица 5 е представена честота‐
та на вариантите според диагнозите. Прави впе‐
чатление, че повечето полиморфизми се срещат 
само при пациенти, но нито един само при кон‐
троли;  два  от  полиморфизмите  се  установяват 
при болни и при здрави контроли. Под термина 
генетичен  полиморфизъм  в  настоящата  разра‐
ботка  се  разбира  т.нар.  SNP  (Single‐nucleotide 
polymorphism).  Това  е  замяна  на  един  нуклео‐

тид, който се намира на специфична позиция в 
човешкия  геном  с  друг,  която  се  наблюдава  с 
различни честоти в различни популации. 

При  проверката  за  влянието  на  различните 
полиморфизми върху резултатите на учстниците 
(всички  групи  общо)  при  решаването  на  тес‐
товете  чрез  линейна  регресия,  установихме 
няколко  полиморфизъма,  които  показват  стат‐
стически  значима  връзка.  Първият  от  тях  е 
полиморфизъм rs12363494 в гена MUC5B, който 
влияе  негативно  върху  когнитивните  възмож‐
ности  (р<0.000).  Другият  полиморфизъм  с  по‐
добно  влияние  е  rs765685405  в  гена  CACNA1S 
(р=0,031).  От  друга  страна,  полиморфизмът 
rs1433652  в  гена  WDR55  вероятно  е  с  потек‐
тивно влияние върху когнитивните способности, 
което личи от обратния знак пред коефициента 
«В» (р=0,048) (табл. 6)  

 

Таблица 5. Честотата на установените еднонуклеотидни полиморфизми според диагнозата 

Полиморфизъм Ген Брой контроли Брой БАР Брой шизофр. Общо 

rs140604077  LAMA2  1 (родственик)  0  1  2  

rs41280102  SCN4A  2 (родственик)  2  6  10  

rs12363494  MUC5B  3 (родств.1/неродств. 2)  9  9  21  

rs1433652  WDR55  1 (родственик)  0  2  3  

rs41285288  LAMA2  1 (неродственик)  1  2  4  

rs765685405  CACNA1S  1 (родственик)  0  2  3  

rs117843717  SHANK2  1 (родственик)  0  3  4  

rs202161651  MUC5B  0  0  2  2  

rs373965587  MUC6  0  0  1  1  

rs376920234  DLGAP2  0  0  1  1  

rs137853319  FLNA  0  0  1  1  

rs991492074  IQSEC1  0  0  1  1  

rs376744130  GSN  0  1  0  1  

0бщо 13  13  10  13  31  44  
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Таблица  6.  Влияние  на  полиморфизмите  върху  когнитивните  способности  (общ  резултат  при  решаването  на  четирите 
теста, приведен към Z‐скор) 

Фактор Коеф. В Станд. отклон. Станд. коеф. β Значимост (Р) 

rs140604077  -4,651  3,535  -,077  0,189  

rs41280102   1,655  1,353   ,072  0,222  

rs12363494   4,245    ,869   ,275  0,000  

rs1433652  -6,711  3,379  -,112  0,048  

rs765685405   5,038  2,321   ,145  0,031  

rs117843717    -,899  3,276  -,021  0,784  

rs41285288    -,336  1,898  -,010  0,860  

rs376744130   5,884  3,276   ,098  0,074  

rs137853319   3,324  4,005   ,055  0,407  

rs202161651   2,092  3,276   ,035  0,524  

rs373965587   5,353  4,625   ,089  0,248  

rs991492074  -0,713 0,901 -0,021 0,672 

rs376920234  -1,564  1,723  -0,097  0,365  

При извършената проверка за влиянието на 
полиморфизмите  върху  средния  успех  от  сред‐
ното  образование  правят  впечатление 
rs12363494  в  ген  MUC5B  и  rs765685405  в  ген 
CACNA1S, които влияят значимо и върху справя‐
нето  с  когнитивните  тестове  (р=0,047 и р=0,092 
съответно). Още едно потвърждение за вероят‐
ността когнитивните нарушения да се проявяват 
в млада възраст, още преди клиничната изява, а 
оттам да повлияват и способността за постигане 
на по‐висок успех в училище. Данните са предс‐
тавени  в  таблица  7.  Знакът  пред  коефициента 
„В” на негативно влияещите полиморфизми тук  

е отрицателен, тъй като тяхното наличие е свър‐
зано с по‐нисък успех, т.е. „движат се” в проти‐
воположни  посоки.  При  коефициента  „В”  при 
когнитивните  тестове  знакът  е  положителен, 
тъй като времето за решаване на  тестовете оп‐
ределя  движението  на  обобщения  резултат,  а 
по‐голямото време е маркер за по‐лошо предс‐
тавяне,  т.е. наличието на редкия алел на поли‐
морфизма  се  свързва  с  по‐лошите  резултати. 
Някои  от  полиморфизмите,  които  бяха  изслед‐
вани, привлякоха нашето внимание, поради ко‐
ето  смятаме,  че е  уместно  те да бъдат подчер‐
тани в отделна таблица (вж. табл. 8).  

 
Таблица 7. Влияние на полиморфизмите върху средния успех при завършване на средното образование 

Фактор Коеф. В Станд. отклон. Станд. коеф. β Значимост (Р) 

rs140604077   0,983 0,938  0,086 0,296 

rs41280102  -0,222 0,339 -0,041 0,513 

rs12363494  -0,433 0,218 -0,111 0,047 

rs1433652   0,118 0,629  0,013 0,851 

rs765685405  -1,049 0,621 -0,112 0,092 

rs117843717  -0,049 0,877 -0,004 0,956 

rs41285288  -0,615 0,508 -0,076 0,227 

rs376744130   0,301 0,877  0,019 0,732 

rs376920234  -1,564 1,723 -0,097 0,365 

rs202161651  -0,749 0,877 -0,066 0,394 

rs373965587   0,820 1,239  0,051 0,508 

rs991492074  -0,713 0,901 -0,021 0,672 

rs137853319  -0,552 0,871 -0,045 0,459 
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Таблица  8.  Полиморфизми  в  кандидат‐гени,  показали 
знчима връзка с определени когнитивни характеристики  

Полиморфизъм Ген Роля 

rs12363494 MUC5B Увреждаща 

rs765685405 CACNA1S Увреждаща 

rs1433652 WDR55 Протективна 

 

Относно  функциите  на  описаните  гени  ще 
споменем, че MUC5B кодира един от членовете 
на  семейството на муциновите протеини,  експ‐
ресията му в главния мозък е установена в нев‐
роналните  клетки  на  кората  и  невроналните 
клетки на опашатото тяло. Възможно e муцини‐
те да бъдат експресирани от невроепителна ли‐
гавица на вентрикуларната система на мозъка и 
на централния канал на гръбначния мозък. 

CACNA1S  кодира  протеин,  който  е  член  на 
групата  на  калциевите  волтаж‐зависими  йонни 
канали.  WDR55  кодира  WD  повтор‐съдържащ 
протеин 55. Този протеин е ядрен модулатор на 
биогенезата  рибозомна  РНК,  прогресията  на 
клетъчния цикъл и развитието на органите.  

ОБСЪЖДАНЕ 

В  дисертационния  си  труд  върху  когнитив‐
ните  нарушения  при  пациенти  с  биполярно 
афективно  разстройство  Пандова  отбелязва,  че 
когнитивният профил на пациентите с БАР пър‐
ви тип се характеризира с малък брой конкрет‐
ни, качествено отграничими и количествено из‐
мерими  нарушения  на  памет,  внимание,  екзе‐
кутивни функции и скорост на обработка на ин‐
формацията  [5].  Авторката  регистрира  и  когни‐
тивни проблеми при родственици първа степен 
на  пациентите  с  биполярно  афективно  разст‐
ройство.  Можем  да  кажем,  че  цитираните  ре‐
зултати  са  изцяло  в  съгласие  с  получените  от 
нас.  Предходни  изследвания  върху  когнитив‐
ните  способности  на  пациенти  с  шизофрения, 
сравнени  със  здрави  контроли,  в  които 
възрастта на пациентите и контролите е средно 
25 год., са проведени през 2009 г. [6]. Изследва‐
нето  представлява  метаанализ  на  47  проучва‐
ния върху когнитивните нарушения на пациенти 
с първи шизофренен пристъп. Общият брой па‐
циенти  е  2204,  а  контролите  са  2775.  Авторите 
установяват  значими  неврокогнитивни  наруше‐
ния при пациентите с първи шизофренен прис‐
тъп в 10 неврокогнитивни сфери. Прави се  зак‐
лючение, че неврокогнитивните нарушения при 
пациентите  с  първи  шизофренен  пристъп  са 

широко  и  демонстративно  представени.  Най‐
засегнати са вербалната памет и процесуалната 
скорост. Освен това при голяма част от пациен‐
тите се оказва засегната общата интелигентност 
в  сравнение  с  преморбидно  ниво.  Цитираното 
проучване  представяме  поради  компактната  и 
млада  извадка,  която  е  сходна  с  нашата  по 
средна  възраст.  Нашите  данни  са  в  съгласие  с 
резултатите  от  цитираното  проучване  по  отно‐
шение  на  пациентите  с  шизофрения  в  ранните 
етапи на болестта. 

В  търсене на  ендофенотипи  при  биполярно 
разстройство Bora, Yucel и Pantelis обобщават в 
метаанализ  на  45  проучвания  върху  когнитив‐
ните  нарушения  при  пациенти  с  биполярно 
афективно разстройство  –  общо 1423 пациенти 
и 17 проучвания върху когнитивните способнос‐
ти  на  роднини първа  степен на  пациенти  с  би‐
полярно  афективно  разстройство  –  общо  433 
участници  [7]. Авторите установяват, че общите 
домейни в когнитивното засягане на пациенти‐
те  и  роднините  на  пациенти  са  превключвае‐
мостта на вниманието, вербалната памет и кон‐
центрацията  на  вниманието.  От  друга  страна, 
процесуалната  скорост,  визуалната  памет  и 
вербалната  флуентност  са  засегнати  само  при 
групата на  пациентите  според цитирания мета‐
анализ. Подобен метаанализ, изследващ когни‐
тивните  нарушения  на  родственици  на  шизоф‐
ренно  болни,  е  публикуван  от  Sitskoorn  et  al., 
2004.  Включени  са  37  проучвания,  които  срав‐
няват  1639  здрави  роднини  на шизофреници  с 
1380  контроли.  Най‐големи  различия  между 
двете  групи  са  установени  при  вербалната  па‐
мет  (подобно  на  роднините  на  пациенти  с  би‐
полярно  разстройство)  и  екзекутивните  функ‐
ции.  При  вниманието  различията  между  конт‐
ролите и роднините не са толкова големи, кол‐
кото при първите два домейна  [8]. Авторите се 
съгласяват с идеята, че различията се дължат на 
предиспозицията  към  шизофренно  разстройст‐
во у родствениците на шизофренно болните ка‐
то израз на фенотип. Подчертава се, че резулта‐
тите  не  могат  да  бъдат  адресирани  директно 
към  определени  генетични  маркери.  Нашите 
резултати са в съгласие с резултатите от горните 
две проучвания. Ние също установяваме засяга‐
не  на  пациентите  и  техните  родственици  в  по‐
вечето  от  споменатите когнитивни домейни.  В 
нашите резултати както пациентите с шизофре‐
ния,  така  и  тези  с  биполярно  афективно  разст‐
ройство  се  различават  от  контролите  по  отно‐
шение  на  средния  си  успех  по  време  на  учи‐
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лищния  период  като  отражение  на  интелекту‐
алното  равнище.  Нещо  повече,  в  нашето  изс‐
ледване  се  наблюдава  отчетлива  разлика  и 
между  контролите,  които  са  родственици  на 
пациенти,  и  тези,  които  не  са  родственици  на 
пациенти. 

Zammit и  сътр.  (2004)  си поставят  за цел да 
проучат в лонгитудинално изследване влияние‐
то  на  преморбидното  ниво  на  интелигентност 
върху риска  за  развитие  на шизофрения,  бипо‐
лярно  афективно  разстройство  и  депресивно 
разстройство  [9]. Цитираното  изследване  е  ко‐
хортно  ретроспективно  върху  медицинските 
истории  на  пациенти,  проследявани  през  27‐
годишен  период.  Изследваната  група  включва 
50 087  участници  с  различни  психиатрични  за‐
болявания, като заключенията за преморбидно‐
то ниво на функциониране се базират върху из‐
следвания интелектуален квотиент, като се взе‐
мат под внимание и други социални и психоло‐
гични данни за участниците. Получават се след‐
ните  резултати:  по‐ниското  преморбидно  IQ  се 
асоциира с повишен риск за разболяване от ши‐
зофрения,  тежко  депресивно  разстройство  и 
други неафективни психози, но не и с разболя‐
ване от биполярно афективно разстройство. Ни‐
вото  на  интелигентност  е  обратно  пропорцио‐
нално на риска от развитие на шизофренно раз‐
стройство.  На  базата  на  резултатите  авторите 
заключават, че в определена степен биполярно‐
то  афективно  разстройство  се  отличава  в  кон‐
текста на  теорията  за невроразвитието от оста‐
налите (шизофренно разстройство, неафективни 
психози и тежко депресивно разстройство). По‐
лучените от нас резултати показват, че пациен‐
тите  с  биполярно  разстройство  и  шизофрения, 
както  и  техните  родственици  се  различават  по 
отношение на когнитивните способности още в 
училище, за което съдим от значимо по‐ниския 
успех  при  завършване  на  средното  им  образо‐
вание  в  сравнение  с  контролите  без  родствена 
връзка с психично болен. Така описаните резул‐
тати  не  съвпадат  напълно  с  цитираното  проуч‐
ване. Но извадката от болни, здрави родствени‐
ци и здрави контроли, която е включена в наше‐
то проучване, е доста малка. 

През  последните  десeтилетия  усилията  на 
научната  общност  са  силно  концентрирани 
върху  търсенето  на  влиянието  на  различни 
гени  и  варианти  в  тях  върху  клиничната  кар‐
тина  и  хода  на  различните  психични  разст‐
ройства.  Тази  тенденция  важи  в  особено  го‐
ляма  степен  за  тежките  психични  разстройст‐

ва.  При  настоящото  проучване,  съвместно  с 
Центъра  по  молекулна  медицина  към  МУ  – 
София,  проучихме  честотата  и  влиянието  на 
определени  редки  генетични  варианти  върху 
когнитивните  способности  на  пациентите  и 
контролите. Като цяло избраните варианти  са 
редки и поради тази причина те не се срещат 
при  всички  участници.  Изследвахме  влияние‐
то  им  върху  когницията  на  участниците  в  две 
направления  –  като  влияние  върху  решаване 
на когнитивните тестове и като влияние върху 
средния успех при завършване на средно учи‐
лище.  Установихме,  че  определени  полимор‐
физми  (rs12363494  и  rs765685405)  влияят  не‐
гативно  върху  когнитивните  способности  и 
като последствие от  това и  върху  средния  ус‐
пех  при  завършване  на  средното  образвоа‐
ние.  Други  полиморфизми  обаче  (rs1433652) 
може  би  имат  протективно  влияние  върху 
когницията. 

Научните данни за влиянието на полимор‐
физмите в определени гени върху когницията 
на  групите  пациенти  не  са  много.  Огромната 
част от проучванията търсят асоциация между 
генните  полиморфизми  и  самите  заболява‐
ния,  но  не  детайлизират  влиянието  им  върху 
когнитивните способности.  

Насочено  към  когницията  проучване  за 
влиянието  на  генните  полиморфизми  е  про‐
ведено през 2013  г.  В него авторите концент‐
рират  вниманието  си  върху  полиморфизми  в 
гените на D3 рецептора, в допаминовия тран‐
спортер  SLC6A3,  везикуларния  моноаминов 
транспортер  SLC18A2,  катехол‐орто‐метил 
трансферазата  COMT  и  допамин  бета‐хидро‐
ксилазата  DBH  [10].  Открива  се  асоциация 
между  шизофренното  разстройство  и  поли‐
морфизмите rs7631540, rs2046496 в D3 рецеп‐
тора,  както  и  с  rs363399,  rs10082463  в 
SLC18A2, rs4680, rs4646315, rs9332377 в COMT. 
В  проучването  са  включени  601  триоса,  468 
контроли  и  118  триоса‐контроли.  Установява 
се лекостепенна асоциация между rs10082463 
в  SLC18A2  и  психомоторните  функции  и  на 
rs363285  с  екзекутивните  функции,  изследва‐
ни  с  ТМТ,  но  след  аналитични  корекции  тези 
асоциации не намират потвърждение.  

В нашите резултати установихме негативно 
влияние върху  когницията на полиморфизми‐
те rs12363494  в  гена MUC5B  и  rs765685405  в 
гена CACNA1S. В цялостно геномно асоциатив‐
но  проучване,  проведено  от  Wong  et  al. 
(2017),  се открива асоциация на два варианта 
в гена MUC5B с депресия [11].  
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Изследване показва, че муцин 5B, кодиран от 
MUC5B, има свойството да свързва калций, който 
от  своя  страна  e  необходим  за  образуването  на 
молекулни  връзки  между  олигомерни  муцини. 
Това  показва  взаимовръзката  между  функциите 
на калциевите канали и муцините [12].  

Генът CACNA1S до момента не е асоцииран с 
психиатрични  заболявания.  Продукт  от  експре‐
сията на гена e ‐субединицата на йонните канали 
Caᵥ1.1.  Те  се  откриват  най‐често  в  напречните 
тубули на мускулната  тъкан. Мутации в CACNA1S 
водят  до  хипокалиемична  периодична  парализа, 
предразположение  към  малигнена  хипертермия 
и  предразположение  към  периодична  тиреоток‐
сична  парализа  [13,  14].  Важен  паралог  на  CAC‐
NA1S  гена е CACNA1C. Известно е,  че паралозите 
са хомоложни гени, които са възникнали чрез ме‐
ханизми  на  дупликация  и  кодират  протеини  със 
сходни, но неидентични функции. CACNA1C генът 
от  своя  страна  кодира ‐субединицата  на  Cav1.2 
йонни канали. Тази категория калциеви канали се 
открива в мозъка и по‐точно в дендритите и кле‐
тъчното  тяло  на  невроните.  През  последните  го‐
дини нарастват данните за асоцииране на Cav1.2 с 
психиатрични заболявания. В геномно асоциатив‐
но проучване статистически най‐силен резултат за 
асоциация  р=7.0×10‐8  е  получен  за  rs1006737 
именно в гена CACNA1C [15, 16]. В друго геномно 
асоциативно проучване, проведено от Консорци‐
ума за психиатрична геномика, се установява асо‐
циация  р=7.0×10‐9  за  друг  вариант  rs4765905  в 
CACNA1C гена [17]. 

В  последните  години  броят  на  проучванията, 
които  търсят отговора на въпроса кой е  генът на 
заболяванията,  са  извънредно  много.  Горепосо‐
чените гени и техните полиморфизми е възможно 
да  участват  в  патогенезата  на  психичните  разст‐
ройства, но така или иначе става дума за полиген‐
но  заболяване,  с  множество  асоциирани  гени,  с 
малък  принос  за  развитието  на  заболяването  и 
когнитивните способности, които може да бъдат в 
различна комбинация при различните индивиди.  

Една от целите на настоящата работа е да се 
потърси връзка между определени полиморфиз‐
ми в кандидат‐гени и когнитивните нарушения, а 
не да доказва асоциация между  генни полимор‐
физми и дадено разстройство.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пациентите  с  биполярно  афективно  разст‐
ройство  и  шизофренно  разстройство  имат  от‐
четливи  и  статистически  значими  нарушения  в 
когнитивните  способности  в  сравнение  със 

здрави контроли. Когнитивните нарушения при 
шизофренните пациенти са по‐изразени в коли‐
чествено отношение, но не са с качествена раз‐
лика  от  тези  при  пациентите  с  БАР.  Здравите 
родственици  на  пациенти  с  шизофренно  и  би‐
полярно афективно разстройство имат значими 
различия в когнитивните способности в сравне‐
ние с контролите, които нямат родствена връзка 
с  психично  болен.  Когнитивни  нарушения  се 
наблюдават  още  преди  клиничната  изява  на 
заболяването  и  при  двете  групи  пациенти,  за 
което  съдим  по  значимо  по‐ниския  им  успех 
при  завършване  на  средното  образование.  Ня‐
ма  статистически  значима  разлика  между  ког‐
нитивните  нарушения  при  родствениците  на 
двете  групи пациенти. Установени  са редки ва‐
рианти в гените MUC5B, CACNA1S и WDR55, кои‐
то са свързани с когнитивните способности. 

 
Книгопис 

1. Jablensky A, McGrath J, Herrman H et al. Psychotic disor‐
ders  in  urban  areas:  An  overview  of  the  Study  on  Low 
Prevalence  Disorders.  Aust  N  Z  J  Psychiatry,  2000, 
34(2):221‐236.  

2. Army  Individual  Test  Battery.  Manual  of  Directions  and 
Scoring. Washington, DC: War Department, Adjutant Gen‐
eral’s Office, 1944.  

3. Wechsler  D.  The measurement  of  adult  intelligence.  Bal‐
timore: Williams & Wilkins, 1939, 229.  

4. Lezak M, Howieson D, Bigler E, et al. In: Neuropsychologi‐
cal  assessment.  3rd  ed.  Oxford,  Oxford  University  Press, 
1995.  

5. Пандова  М.  Когнитивни  нарушения  при  биполярно 
афективно  разстройство  тип  1  в  маниен  епизод  и  в 
ремисия при родственици първа степен на пациенти с 
БАР  тип  1.  Дисертационен  труд  за  придобиване  на 
образователна и научна степен „доктор по медицина”, 
МУ – София, 2016. 

6. Mesholam‐Gately R, Giuliano A, Goff K, et al. Neurocogni‐
tion in first‐episode schizophrenia: a meta‐analytic review. 
Neuropsychology, 2009, 23(3):315–336.  

7. Bora E, Yucel M, Pantelis C. Cognitive endophenotypes of 
bipolar  disorder:  a  meta‐analysis  of  neuropsychological 
deficits  in  euthymic  patients  and  their  first‐degree  rela‐
tives. J Affect Disord, 2009, 113(1‐2):1‐20.  

8. Sitskoorn M, Aleman A, Ebisch S et al. Cognitive deficits in 
relatives  of  patients  with  schizophrenia:  a meta‐analysis. 
Schizophr Res, 2004, 71(2‐3):285‐295.  

9. Zammit S, Allebeck P, David A et al. A longitudinal study of 
premorbid  IQ Score and risk of developing schizophrenia, 
bipolar  disorder,  severe  depression,  and  other  nonaffec‐
tive psychoses. Arch Gen Psychiatry, 2004, 61(4):354‐360.  

10. Kukshal  P,  Chowdari  K,  Srivastava  V,  et  al.  Dopaminergic 
gene polymorphisms and cognitive function  in a north In‐
dian  schizophrenia  cohort.  J  Psychiatr  Res,  2013, 
47(11):1615‐1622.  

11. Wong M, Arcos‐Burgos M, Liu S, et al. The PHF21B gene is 
associated  with  major  depression  and  modulates  the 
stress response. Mol Psychiatry, 2017, 22(7):1015‐1025. 



БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2021, 6(3)  15 

 

 

12. Raynal  B,  Hardingham  T,  Sheehan  J  et  al.  Calcium‐de‐
pendent  Protein  Interactions  in  MUC5B  Provide  Re‐
versible  Cross‐links  in  Salivary  Mucus,  J  Biol  Chem, 
2003, 278(31):28703‐28710. 

13. Kung AW, Lau KS, Fong GC, et al. Association of novel sin‐
gle  nucleotide  polymorphisms  in  the  calcium  channel  al‐
pha 1 subunit gene (Ca (v) 1.1) and thyrotoxic periodic pa‐
ralysis. J Clin Endocrinol Metab, 2004, 89(3):1340‐1345. 

14. Matthews E,  Labrum R,  Sweeney M et al. Voltage  sen‐
sor charge loss accounts for most cases of hypokalemic 
periodic paralysis. Neurology, 2009, 72:1544‐1547. 

15. Imbrici  P,  Camerino  D,  Tricarico  D.  Major  channels  in‐
volved  in neuropsychiatric disorders and  therapeutic per‐
spectives. Front Genet, 2013, 4:76. 

16. Ferreira  MA,  O'Donovan  MC,  Meng  YA  et  al.  Wellcome 
Trust  Case  Control  Consortium.  Collaborative  genome‐
wide  associationanalysis  supports  a  role  for  ANK3  and 
CACNA1C  in  bipolar  disorder.  Nat  Genet,  2008,  40  (9): 
1056‐1058. 

17. Ripke S, Sanders AR, Kendler KS, et al. Schizophrenia Psy‐
chiatric Genome‐Wide Association  Study  (GWAS) Consor‐
tium,  Genome‐wide  association  study  identifies  five  new 
schizophrenia loci., Nat Genet, 2011, 43(10):969‐976.  

 

  Адрес за контакт: 

   Д‐р Младен Пенчев 

   e‐mail: penchev_mladen@mail.bg 



16	 БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2021, 6(3)	
 

 

СРАВНЕНИЕ НА КОГНИТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ  

С БИПОЛЯРНО АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО И ШИЗОФРЕНИЯ  

И ВЛИЯНИЕ НА КЛИНИЧНИ И КАТАМНЕЗНИ ФАКТОРИ  

ВЪРХУ КОГНИТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ   
Младен Пенчев 

Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София 

Резюме. Настоящото изследване има за цел да установи наличието на когнитивните нарушения 
при пациенти с биполярно афективно разстройство и шизофрения  и да сравни нарушенията при 
двете групи пациенти, както и да регистрира фактори от клиничната картина и хода на двете забо‐
лявания,  които  оказват  влияние  върху  когницията. Проучването  е  срезово  по  дизайн  и  включва 
общо 132 участници, от които 42 пациенти с биполярно афективно разстройство, 53 с шизофрения  
и 37 здрави контроли. Данните за демографските характеристики, клиничната картина и хода на 
заболяванията са събрани чрез диагностично интервю за психози  (ДИП), а когнитивният статус е 
определян чрез тестова батерия, съставена от Trail Making Test (ТМТ‐А, В), Digit Symbol Test (DST), 
Verbal  Fluency  Test  (VFT).    Установихме,  че  и  двете  групи  пациенти  имат  статистически  значима 
разлика със здравите контроли при решаването на DST и теста за вербална флуентност. Пациенти‐
те с биполярно афективно разстройство не се справят статистически значимо по‐зле от здравите 
контроли при решаването на ТМТ, част А и В (р=0,136 и р=0,184 съответно). На всички тестове па‐
циентите с шизофрения показват по‐лоши резултати от пациентите с биполярно афективно разст‐
ройство. Наличието на психотични симптоми в историята на боледуване оказва негативно влия‐
ние  върху  когнитивните  способности  на  пациентите  с  биполярно  афективно  разстройство 
(р=0,037). Продължителността на боледуване и броят хоспитализации са с тенденция да оказват 
негативно влияние върху когницията на пациентите с шизофрения. 

Ключови думи: биполярно афективно разстройство, шизофрения, когнитивни нарушения 

COMPARISON OF THE COGNITIVE DYSFUNCTIONS IN PATIENTS WITH  

BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER AND SCHIZOPHRENIA, AND IMPACT  

OF CLINICAL AND CATAMNESTIC FACTORS ON COGNITIVE DYSFUNCTIONS  
Mladen Penchev 

Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Sofia  

Abstract.  The current  study aims  to establish  cognitive dysfunctions  in patients with bipolar  affective 
disorder and schizophrenia, and to compare these cognitive dysfunctions in both groups of patients. It 
also aims to register factors of the clinical picture and the course of both illnesses that impact cognition. 
The study is cross‐sectional and includes 132 participants, 42 with bipolar disorder, 53 with schizophre‐
nia, and 37 healthy controls. The data for the demographic characteristics, clinical picture, and course of 
the disorders are collected through the Diagnostic interview for psychosis (DIP). The cognitive status is 
assessed with Trail Making Test (ТМТ‐А, В), Digit Symbol Test (DST), Verbal Fluency Test (VFT). We found 
a statistically significant difference in both group patients in DST and VFT as compared to healthy con‐
trols.  Patients with  bipolar  affective  disorder  do  not  have  statistically  significantly worse  results  than 
healthy  controls  in  TMT,  parts  A  and  B  (р=0,136  и  р=0,184,  respectively).  The  results  of  all  tests  are 
worse  in schizophrenic  than  in bipolar patients. The presence of psychotic symptoms  in the history of 
the  disorder  negatively  impacts  the  cognitive  abilities  of  the  patients  with  bipolar  affective  disorder 
(р=0,037). The duration of the disease and the number of hospitalizations tend to affect the cognition of 
patients with schizophrenia negatively. 

Key words: bipolar affective disorder, schizophrenia, cognitive dysfunction 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Биполярното  афективно  разстройство  (БАР) 
и шизофренията са хронични заболявания с  го‐
ляма социална значимост. И двете водят до ог‐
раничения  във  възможностите  за  социална 
адаптация  и  до  намалена  работоспособност, 
като  в  по‐голяма  степен  това  се  отнася  до ши‐
зофрения.  Едни  от  водещите  причини  за  тези 
болестни  последици  са  нарушенията  в  когни‐
тивните  способности,  свързани  с  двете  заболя‐
вания,  като внимание, памет, екзекутивни фун‐
кции.  В  последните  десeтилетия  се  промени 
научното виждане за липсата на когнитивни на‐
рушения при биполярно афективно разстройст‐
во  и  сe  установиха  доказателства  за  сериозни 
промени  в  когницията  не  само  при  шизофре‐
ния, но и при биполярно афективно разстройст‐
во. Нарушенията при биполярно афективно раз‐
стройство  не  са  толкова  изразени,  както  при 
шизофрения,  но  са  безспорен  факт.  Причините 
за  тези нарушения и при двете  заболявания  са 
все  още  до  голяма  степен  неясни,  но  усилията 
на  научната  общност  са  насочени  към  търсене 
на  генетичните  основи  както  за  развитието  на  
двете  заболявания,  така  и  за  когнитивните  на‐
рушения в частност.  

Фокусът  на  настоящата  разработка  е  върху 
изследването  на  когнитивните  нарушения  при 
биполярно афективно разстройство и шизофре‐
ния  и  предполагаемите  фактори,  произлизащи 
от клиничната картина и хода на заболяванията, 
които оказват влияние върху когнитивните спо‐
собности на пациентите с биполярно афективно 
разстройство и шизофрения. 

   МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Настоящото  проучване  има  срезов  дизайн. 
Включващи критерии за пациенти бяха: мъже и 
жени  на  възраст  над  18  години  с  диагностици‐
рано  биполярно  афективно  разстройство  или 
шизофрения съгласно диагностичните критерии 
на МКБ‐10  (в ремисия към момента на изслед‐
ването),  а  изключващи  критерии:  наличие  на 
органично  разстройство  на  настроението,  раз‐
стройство  на  настроението,  дължащо  се  на 
употреба  на  психоактивни  вещества  или  други 
медикаменти,  диагностична  неуточненост.  За 
групата  на  контролите  съответно  включващи 
критерии бяха: мъже и жени на възраст над 18 
години, със или без родствена връзка с пациен‐
тите,  а  изключващи  критерии:  наличие  на  
психично разстройство според   диагностичните 
критерии  на  МКБ‐10.  Всички  процедури  са 
извършени  след  подписване  на  информирано 

съгласие,  съобразно  с  международните  етични 
изисквания.  Изследването  е  одобрено  от 
етичната комисия на МУ – София. За поставяне 
на  диагноза  и  данни  за  хода  на  заболяването 
беше  използвано  Диагностично  интервю  за 
психози  (DIP) – полуструктурирано интервю [1].  
Оценката на когнитивния статус беше правена с 
Trail Making Test – А, B  (TMT‐A, TMT‐B)  [2], Digit 
Symbol Test  (DST)  [3] и Verbal  Fluency Test  (VFT) 
[4].  Статистическата  обработка  на  резултатите 
беше извършена с помощта на SPSS – 19. Изпол‐
звани бяха методи за проверка на разпределе‐
нията,  сравняване  на  средни  стойности,  коре‐
лационен  анализ,  регресионен  анализ,  логис‐
тична регресия и други. 

РЕЗУЛТАТИ 

ОБЩИ ДАННИ ЗА ИЗВАДКАТА 

Изследваната  група  болни  и  контроли  е 
сравнително  по‐равномерно разпределена спо‐
ред диагнозата, което се вижда от табл. 1: конт‐
роли – 37, пациенти с биполярно разстройство – 
42,  и  пациенти  с  шизофрения  –  53.  Не  дотам 
равномерно  е  разпределението  по  пол.  По‐
голям е броят жени с биполярно разстройство – 
27,  докато мъжете  са  15.  Пациентите  с шизоф‐
рения са съответно 28 мъже и 25 жени. Разпре‐
делението  по  средна  възраст  на  участниците 
мъже  в  извадката  е  хомогенно,  като  все  пак 
най‐висока е средната възраст при пациентите с 
биполярно  разстройство  –  30,7  г.,  следвани  от 
участниците  с  шизофрения  –  29,8  г.,  а  най‐
млади са участниците мъже контроли със сред‐
на възраст – 26,4 г. Разпределението на жените 
по  средна  възраст  и  диагноза  е  сходно,  което 
определя  и  сходството  в  разпределението  по 
диагнози и средна възраст на всички участници. 
На табл. 1 са представени обобщените данни за 
участниците в проучването. 

 
ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С БИПОЛЯРНО АФЕКТИВНО 

РАЗСТРОЙСТВО 

 От всички пациенти с биполярно афективно 
разстройство,  изследвани  в  настоящото  проуч‐
ване, 92,9% имат регистриран епизод в история‐
та на боледуването си, който отговаря на крите‐
риите за манийна фаза, а 7,1% имат в историята 
на  боледуването  си  регистрирано  смесено 
афективно  състояние  или  хипоманийно  състоя‐
ние. От пациентите с манийни фази в историята 
на боледуването 66,7% са проявили по време на 
мания налудни симптоми, а 33,3% са имали ма‐
нийни фази без проява на налудности. От участ‐
ниците с биполярно разстройство с регистрира‐
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ни депресивни епизоди в историята на заболя‐
ването  са  81,0%,  без  регистрирани  депресивни 
епизоди  са  19,0%. От  пациентите  с депресивни 
фази в историята на заболяването 23,8% са про‐
явили  налудни  симптоми,  специфични  за  деп‐
ресивния  синдром  по  време  на  депресивните 
фази, а 76,2% не са имали налудна симптомати‐
ка  по  времето,  когато  са  били  в  депресия.  По 
време на боледуването си, независимо от фаза‐
та, 42,9% от пациентите с биполярно разстройс‐
тво са имали халюцинации. При 57,1% от участ‐
ниците  с  биполярно  разстройство  не  е  регист‐
рирана халюцинаторна симптоматика. 

Като  цяло  в  извадката  преобладават  паци‐
енти с психотична мания, с регистрирани непси‐
хотични депресивни епизоди и без възприятно‐
представни нарушения. 

На фиг. 1 е представено разпределението на 
пациентите с биполярно афективно разстройст‐
во според възрастта при началото на боледува‐
нето. Малък процент от болните  (приблизител‐
но 9%) са с много ранно начало – между 13‐ и 

15‐годишна  възраст.  Пациентите  с  начало  на 
биполярно разстройство между 16‐ и 20‐годиш‐
на  възраст  са  значително  повече  (около  45%). 
Наблюдава се отчетлив пик при пациентите, ко‐
ито  са  се  разболели  на  21  години,  като  тези 
болни са приблизително 12% от всички пациен‐
ти  с  биполярно  разстройство.  Около  14%  от 
болните  са  с  начало  между  23‐  и  24‐годишна 
възраст,  около  10%  са  с  начало  25‐26‐годишна 
възраст,  а  останалите  около  10%  са  с  начало 
между 27‐ и 34‐ годишна възраст. 

Преобладаващата  част  от  пациентите  с  бипо‐
лярно афективно разстройство, които сме изслед‐
вали, са с продължителност на боледуването (го‐
дини, прекарани в болест) 10 години. Следващата 
по  големина  група  пациенти  с  биполярно  разст‐
ройство са с кратка продължителност на боледу‐
ването  от  около  1  година.  Следват  пациентите  с 
голяма продължителност на боледуването – от 16 
до 23 г. Данните за разпределението на биполяр‐
ните пациенти според продължителността на бо‐
ледуването са представени на фиг. 2. 

 
Таблица 1. Разпределение на участниците по пол, диагноза и възраст 

Пол  Контроли    Биполярно разстройство Шизофрения  Общо  

Мъже (бр.) 

Средна възраст   

17 

26,09 г. sd 4,2 

15 

30,73 г. sd 5,2 

28 

29,79 г. sd 5,01 

60  

28,73 г. sd 5,03 

Жени  (бр.) 

Средна възраст   

 20 

26,80 г. sd 4,3 

27 

30,78 г. sd 5,4 

25 

29,56 г. sd 5,10 

72  

28,86 г. sd 5,00 

Общо  (бр.)  

Средна възраст  

37 

26,44 г. sd 4,5   

42 

30,76 г. sd 5,3   

53 

29,68 г. sd 5,05   

132 

28,85 г. sd 5,01   
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Фиг. 1. Разпределение на пациентите с биполярно афективно разстройство според началото на боледуването 
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На фиг. 3 е представено разпределението на 
пациентите с биполярно афективно разстройст‐
во  според  броя  на  хоспитализациите.  Около 
48% от пациентите имат между 2 и 4 хоспитали‐
зации,  като  това  е  преобладаващата  част  от  
болните в извадката. След тях по брой хоспита‐ 

лизации  се  нарежда  групата  пациенти,  които 

имат  5  и  6  хоспитализации  –  приблизително 

20%. С най‐голям брой хоспитализации – меж‐

ду 9 и 15, са около 8% от болните. Около 6% от 

пациентите са с една хоспитализация. 

 
 
 

 
Фиг. 2. Разпределение на пациентите с биполярно афективно разстройство според продължителността на боледуването 

 
 

 
Фиг. 3. Разпределение на пациентите с биполярно афективно разстройство според броя на хоспитализациите 
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ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С ШИЗОФРЕНИЯ 

При  пациентите  с  шизофрения,  които  бяха 
изследвани  в  настоящото  проучване,  в  3,8%  от 
случаите  началото  на  заболяването  е  било 
свръхостро. В 11,5% от случаите се касае за ост‐
ро начало. Пациентите с умерено остро начало 
са 26,9%. Най‐голям е процентът на пациенти с 
шизофрения, при които началото е било посте‐
пенно – 38,5%. При 19,2% от пациентите начало‐
то  е  било  подмолно.  По‐големият  брой  от  ши‐
зофренните пациенти имат регистрирани халю‐
цинации  в  историята  на  боледуването  си  – 
90,6%. Пациентите,  които  не  са  имали  халюци‐
нации, са значително по‐малката част от общия 
брой – 9,4%. Относно честотата на халюцинаци‐
ите  при  изследваните  пациенти  с  шизофренно 
разстройство  можем  да  кажем,  че  най‐голям 
брой пациенти са имали халюцинации през по‐
вечето  дни  на  боледуването  си.  Техният  про‐
цент  е  39,6%.  Халюцинации  веднъж  седмично 
са имали 13,3% от болните, а по‐рядко – 15,1%. 
Почти  постоянно  са  имали  халюцинации  22,6% 
от  пациентите.  Много  голям  дял  –  98,1%,  са 
имали  налудна  симптоматика  в  историята  на 
боледуването  си,  докато  само  1,9%  са  без  на‐
лудна симптоматика.  

На фиг. 4 е онагледено началото на заболя‐
ването при пациентите с шизофрения. Най‐чест 
е  дебютът  между  18‐  и  23‐годишна  възраст  – 
приблизително  46%.  Прави  впечатление  пикът, 
който  се  оформя  при  разболелите  се  на  16‐
годишна възраст – 15% от всички.  

Относително немалък дял от болните (около 
8%) са с много ранно начало – между 13‐ и 14‐
годишна възраст. Пациентите с начало на забо‐
ляването  между  24‐  и  34‐годишна  възраст  са 
относително равномерно разпределени в годи‐
ните и общо съставят около 20% от всички бол‐
ни от шизофрения. 

Графично  представено  разпределение  на 
пациентите  според  продължителността  на  бо‐
ледуване може да се види на фиг. 5. Най‐голям 
процент болни от нашата извадка са боледува‐
ли  между  5  и  9  години  –  приблизително  35%. 
Около 23% от пациентите са с продължителност 
на боледуването между 10 и 15 години. Относи‐
телно  немалък  е  и  делът  на  боледуващите 
между 16 и 22 години – около 18%. 

На фиг. 6 е представен броят на  хоспитали‐
зациите при пациентите с шизофренна психоза. 
Наблюдава се отчетлив пик на дела от пациен‐
тите,  които  са  били  хоспитализирани  2  или  3 
пъти, като общият процент на тези болни е око‐
ло 38% от цялата група шизофренно болни. Не е 
малка и групата на болните с 4 и 5 хоспитализа‐
ции – по 9% и 11% съответно, а общият им дял е 
20% от цялата група болни от шизофрения. Бол‐
ните с една хоспитализация са около 9%. Паци‐
ентите с по‐голям брой хоспитализации (между 
6  и  10)  са  относително  равномерно  разпреде‐
лени и са общо около 17% от всички шизофрен‐
но  болни.  Пациентите,  боледували  по  11  и  12 
години, са около 9% и 3% съответно. 
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Фиг. 4. Разпределение на пациентите с шизофрения според началото на заболяването 
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Фиг.  5. Разпределение на пациентите с шизофренно разстройство според годините, прекарани в болест 
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Фигура  6. Разпределение на пациентите с шизофренна психоза според броя на хоспитализациите  
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СРАВНЕНИЕ НА КОНТРОЛИТЕ, БИПОЛЯРНИТЕ И ШИ‐

ЗОФРЕННИТЕ ПАЦИЕНТИ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА 

КОГНИТИВНИТЕ ТЕСТОВЕ 

ТМТ – ЧАСТ А  

При решаването на част А от TMT се устано‐
виха  значими разлики между  контролите  и  па‐
циенти  с шизофрения  (р<0,000),  както и между 
пациентите с шизофрения и пациентите с бипо‐
лярно  афективно  разстройство  (р<0,000).  Зна‐
чима разлика между контролите и пациентите с 
биполярно  афективно  разстройство  не  бе  наб‐
людавана  (р=0,136), но все пак такава беше ус‐
тановена. Разликата в  средните стойности, коя‐
то  е  налице между  контролите  и  пациентите  с 
шизофрения,  е  по‐голяма  от  тази  между  двете 
групи пациенти (табл. 2). 

 
Таблица 2. Сравнение между контроли, биполярни и ши‐
зофренни пациенти при решаването на TMT‐А 

Сравнение между Разлика 
в ср. 
стой-
ности 

Станд. 
откло-
нение 

Значи-
мост (Р) 

Контроли/биполярни 20,11 сек 10,43 0,136 

Контроли/шизофр. 49,12 сек 9,80 0,000 

Бипол./шизофр. 29,01 сек 9,81 0,000 

      
Имайки  предвид,  че  ТМТ‐А  е  свързан  с 

оценка  основно  на  визуалното  търсене  и  мо‐
торните способности, можем да кажем, че  тези 
способности са по‐силно засегнати при пациен‐
тите с шизофрения. 

 
ТМТ – ЧАСТ В 

При решаването на част В от TMT се устано‐
виха същите значими разлики между контроли‐
те  и  пациенти  с шизофрения  (р<0,000),  както  и 
между пациентите с шизофрения и с биполярно 
афективно  разстройство  (р<0,000),  които  бяха 
регистрирани и при ТМТ‐А. Не се установи зна‐
чима разлика между контролите и пациентите с 
биполярно  афективно  разстройство  (р=0,184). 
Разликата в средните стойности, която е налице 
между контролите и пациентите с шизофрения, 
е  по‐голяма  в  сравнение  с  тази  между  двете 
групи пациенти (табл. 3).  

Чрез ТМТ‐В се изследват екзекутивните спо‐
собости  (функция  на  фронтални  корови  зони). 
Разликата от 149,67 секунди в негативно отно‐
шение, показва, че тези способности са сериоз‐
но  засегнати  при  шизофренно  болните 
(р<0.000). От друга страна, при сравняването на 
контролите и биполярните пациенти не се уста‐

новява  разлика,  от  което  можем  да  направим 
извода,  че  тези  способности  са  относително 
съхранени при пациентите с БАР. 

 
Таблица 3. Сравнение на резултатите при решаването на 
ТМТ‐В  между  контроли  и  пациенти  с  биполярно  и  ши‐
зофренно разстройство 

Сравнение между Разлика в 
средните 
стойности 

Станд. 
откло-
нение 

Значи-
мост (Р) 

Контроли/бипол. 49,64 сек 28,05 0,184 

Контроли/шизофр. 149,67 сек 26,53 0,000 

Бипол./шизофр. 100,03 сек 25,93 0,000 

 
DST 

При  сравнението  на  резултатите  от  DST  от‐
ново установихме значими разлики между раз‐
личните групи. Както и при горните два случая, 
най‐големи  са  различията между  контролите  и 
пациентите  с  шизофрения  –  24,35  символа 
(р<0,000).  Резултатът  показва,  че  контролите  са 
попълнили за деветдесет секунди средно 24,35 
символа  повече  от  пациентите  с  шизофрения. 
Разликата  между  контролите  и  биполярните 
пациенти  е  средно  17,41  символа  (р<0,000). 
Между шизофренните и биполярните пациенти 
разликата в средните е 7,36 символа, но също е 
статистически  значима  (р<0,000).  Значимите 
различия  сочат,  че  способностите,  отразени  от 
DST (главно внимание и работна памет), са в по‐
голяма  степен  засегнати  при  пациентите  с  ши‐
зофрения,  отколкото  при  пациентите  с  бипо‐
лярно афективно разстройство (табл. 4). 

 
Таблица  4.  Сравнение  между  контролите,  биполярните 
пациенти  и  шизофренните  пациенти  при  представянето 
на диджит символ тест 

Сравнение между Разлика 
в сред-
ния брой 
символи 

Станд. 
отклоне-
ние 

Значи-
мост (Р) 

Контроли/бипол. 17,41 2,19 0,000 

Контроли/шизофр. 24,35 2,06 0,000 

Бипол./шизофр. 7,36 2,01 0,002 

   
Тестът  регистрира  основно  нарушенията  в 

работната памет и вниманието, от което можем 

да направим изводи и как тези функции са пов‐

лияни    при  двете  групи  пациенти.  Както  бипо‐

лярните,  така и шизофренните пациенти  са  със 

значимо по‐лоши резултати от контролите. Ши‐

зофренно  болните  имат  по‐големи  разлики  в 

средните  стойности,  сравнени  с  контролите,  от 

пациентите с БАР. 
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VFT 

При сравнението на резултатите от решава‐

нето  на  VFT  установихме  подобни  разлики  и 

разпределение на резултатите, както и при пре‐

дишните  когнитивни  тестове  –  ТМТ‐А,  ТМТ‐В  и 

DST. Разликата между средния резултат на кон‐

тролите и пациентите с шизофрения при избро‐

яването  на животни  за  една минута  е  8,34 жи‐

вотни  (р<0,000),  т.е.  контролите  са  изброили 

средно около 8 животни повече за една минута. 

Разликата  между  контролите  и  биполярните 

пациенти  е  4,91  изброени  животни  средно 

(р=0,001).  Най‐малка  е  разликата  между  бипо‐

лярните  и  шизофренните  пациенти  –  3,94  изб‐

роени  животни,  но  отново  със  статистическа 

значимост (р<0,001) (табл. 5). 
 

Таблица  5.  Данни  за  сравнение между  групите  по  отно‐
шение на критерий вербална флуентност 

Сравнение между Разлика 
в ср. 
брой 
избр. 
животни 

Станд. 
отклоне-
ние 

Зна-
чимост 
(Р) 

Контроли/бипол. 4,91 1,30 0,001 

Контроли/шизофр. 8,34 1,23 0,000 

Бипол./шизофр. 3,94 1,20 0,014 

 

За вербалната асоциативна гладкост можем 

да заключим, че е нарушена и при двете  групи 

пациенти, което става видно от значимостта при 

сравнението  им  със  здравите  контроли.  Освен 

това словесната  гладкост е засегната в по‐голя‐

ма степен при пациентите с шизофрения,  което 

става видно  при сравнението на резултатите на 

двете  групи  пациенти  и  значимата  разлика 

между тях.  
 
ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИ ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ХО‐
ДА И КЛИНИЧНАТА КАРТИНА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, 
ВЪРХУ КОГНИТИВНИТЕ ФУНКЦИИ НА ПАЦИЕНТИТЕ С 

БАР И ШИЗОФРЕНИЯ 

Предварително  подбрахме  съобразно  лите‐

ратурните данни факторите, които най‐вероятно 

могат  да  се  окажат  значими  за  когнитивните 

нарушения  при  пациентите  с  биполярно  разст‐

ройство  и шизофренна  психоза.  Поради  разли‐

чията  в  хода  и  клиничната  картина  при  разг‐

леждането на двете заболявания бяха включени 

различни фактори. 
 

ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТОРИ, КОИТО БИХА ПОВЛИЯЛИ 
КОГНИТИВНИЯ СТАТУС ПРИ ПАЦИЕНТИ С БИПОЛЯРНО 

АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО 

При  пациентите  с  биполярно  разстройство 
се спряхме на най‐важните според нас и според 
литературните  данни  фактори,  които  биха  ока‐
зали  влияние  върху  когнитивните  промени  по 
време на хода на заболяването. Те са: 

 Психопатологични  прояви:  налудности  от 
маниен тип в хода на заболяването, налудности 
от  депресивен  тип  в  хода  на  заболяването,  ха‐
люцинации в хода на заболяването. 

 Протичане  на  заболяването:  продължи‐
телността на заболяването, възрастта при нача‐
лото му и броят на хоспитализациите.  

При изследването на влиянието на фактори‐
те  от  хода  и  клиничната  картина,  приведохме 
резултатите  от  когнитивните  тестове  на  двете 
групи пациенти към общ т. нар. Z‐скор. Това оз‐
начава, че резултатите от всички тестове се раз‐
глеждат като един общ резултат, който отразява 
когнитивния  статус  към  конкретния  момент  на 
изследването. 

Получените  от  нас  резултати  показват,  че 
манийните налудности са със значимо влияние 
върху  справянето  с  когнитивните  тестове  при 
пациентите с биполярно разстройство – р=0,037. 
Продължителността на боледуване също показ‐
ва тенденция да бъде с негативно влияние вър‐
ху  когницията. Останалите фактори,  които  под‐
брахме, не показват тенденция да са със значи‐
мо влияние върху когницията. 

 
ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТОРИ, КОИТО БИХА ПОВЛИЯЛИ 
КОГНИТИВНИЯ СТАТУС ПРИ ПАЦИЕНТИ  
С ШИЗОФРЕНИЯ 

При  проучването  на  когнитивните  наруше‐
ния  при  болни  с  шизофрения  се  спряхме  на 
следните  фактори,  като  взехме  под  внимание 
литературните  данни  и  тенденциите  в  тази  об‐
ласт  през  последните  години  –  продължител‐
ност на заболяването, начална възраст при раз‐
боляването,  брой  хоспитализации,  честота  на 
халюцинаторната симптоматика, тип на начало‐
то  на  заболяването  и  конгруентност  на  налуд‐
ностите с афекта. 

От  подбраните  от  нас  фактори  с  тенденция 
да  оказват  негативно  влияние  върху  когнитив‐
ните способности при пациентите с шизофрения 
се  очертаха  продължителността  на  боледуване 
(години, прекарани в болест) – р=0,073 и броят 
на хоспитализациите – р=0,061. 
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Таблица 6. Влияние на фактори от клиничната картина и протичането на  заболяването върху резултатите на  тестовете 
при  пациенти с БАР 

Фактор  Коеф. В  Станд. отклон.  Станд. коеф. β  Значимост (Р)  

Манийни налудности  1.463  0.664  0.280  0,037  

Депресивни налудности  0.211  0.884  0.051  0,813  

Халюцинации  0.007  0.733  0.002  0,992  

Продължителност на боледуване  0.013  0.066  0.052  0,084  

Възраст при началото  0.691  0.059  0.264  0,256  

Брой хоспитализации  0.516  0.122  0.217  0,350  

 
Таблица 7. Влияние на фактори от клиничната картина и протичането на заболяването върху резултатите   на тестовете 
при  пациенти с шизофренно разстройство 

Фактор  Коеф. В  Станд. отклон.  Станд. коеф. β  Значимост (Р)  

Продължителност на боледуване 0.735  0.120  0.245  0.073  

Възраст при началото  0.160  0.522  0.218  0.167  

Брой хоспитализации  0.714  0.138  0.286  0.061  

Честота на халюцинациите  0.074  0.080  0.155  0.363  

Тип начало  0.327  0.541  0.096  0.549  

Конгруентност на налудностите  0.330  0.636  0.080  0.607  

 
 ОБСЪЖДАНЕ 

СРАВНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОГНИТИВНИТЕ 
ТЕСТОВЕ 

В  дисертационния  си  труд  върху  когнитив‐
ните  нарушения  при  пациенти  с  биполярно 
афективно  разстройство  Пандова  (2016)  отбе‐
лязва, че когнитивният профил на пациентите с 
БАР  първи  тип  се  характеризира  с  малък  брой 
конкретни, качествено отграничими и количест‐
вено измерими нарушения на памет, внимание, 
екзекутивни функции и скорост на обработка на 
информацията  [5].  В  скорошно  проучване  от 
2020  г.  Пенчев  и  Миланова  регистрират  отчет‐
ливи когнитивни нарушения при пациенти с ши‐
зофрения и биполярно афективно разстройство. 
Авторите  установяват  когнитивни  нарушения  и 
при родственици на пациентите с двете заболя‐
вания [6]. 

В  проучване  със  сравнително  малък  брой 
случаи Masood et al. (2015) съобщават резултати 
от  изследване  на  психичната  подвижност,  вни‐
манието  и  екзекутивните  функции  в  юношеска 
извадка  от  20  еутимни  пациенти  с  биполярно 
афективно  разстройство,  които  се  намират  в 
ремисия, в сравнение с 20 здрави контроли. Из‐
ползвани са в част от изследването същите тес‐
тови методики като нашите,  а именно ТМТ‐А и 
В.  Авторите  установяват  статистически  значима 
разлика и при двете части на ТМТ, като резулта‐
тите на пациентите с биполярно разстройство са 
по‐лоши  от  тези  на  контролите.  Тези  данни  не 
съвпадат  с  нашите  [7].  В  нашето  проучване  не 
установихме  статистически  значима  разлика 
между здравите контроли и пациентите с бипо‐

лярно афективно разстройство по отношение на 
справянето с ТМТ‐А и В. 

В систематичен преглед на когнитивните на‐
рушения при пациентите  с биполярно афектив‐
но  разстройство  Vöhringer  et  al.  (2013)  правят 
анализ  на  когнитивните  нарушения  при  бипо‐
лярно  афективно  разстройство  и  шизофрения, 
като сравняват и справянето им с ТМТ‐А и В. Ав‐
торите намират значими различия между конт‐
ролите и двете  групи  пациенти,  както и между 
пациентите  с  шизофрения  и  биполярно  разст‐
ройство  [8].  Нашите  данни  съвпадат  с  данните 
от  това  проучване  по  отношение  на  статисти‐
чески значимите различия между контролите и 
шизофренно  болните,  както  и  между  биполяр‐
ните  пациенти  и  пациентите,  страдащи  от  ши‐
зофрения. 

В метаанализ Laere et al. [9] доказват, че па‐
циентите с шизофренно разстройство се предс‐
тавят значимо по‐лошо при решаване на ТМТ‐А 
и В в сравнение със здрави контроли, тези дан‐
ни съвпадат с нашите. 

В  своето проучване Balaban et al. (2018) изс‐
ледват когнитивните нарушения при пациенти с 
биполярно афективно разстройство и шизофре‐
ния,  като  два  от  инструментите,  които  използ‐
ват, са DST и ТМТ‐А и В. В изследването са вклю‐
чени 35 пациенти с биполярно афективно разст‐
ройство, 34 пациенти с шизофрения и 33 здрави 
контроли, които са подбрани по пол, образова‐
ние  и  възраст,  съответстващи  на  пациентите 
[10].  Авторите  установяват,  че  шизофренните 
пациенти  се  представят  значимо  по‐слабо  от 
контролите  при  ТМТ‐А  и  В  и  при  DST,  но  при 
сравнение на двете  групи пациенти шизофрен‐
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но болните са с по‐лоши резултати при ТМТ‐А и 
В, но не и при DST. В нашето изследване устано‐
вихме  значима  разлика  между  всички  участва‐
щи  групи  при  DST,  включително  и  между  ши‐
зофренно болните и биполярните пациенти. По 
отношение  на  представянето  на  биполярните 
пациенти  авторите  от  цитираното  проучване 
установяват  по‐слаби  резултати  в  сравнение  с 
контролите при DST, но не и при ТМТ‐А и В, кое‐
то също е отлика от нашите данни. 

В  друго  проучване  Dickinson  et  al.  (2007) 
правят  метаанализ  на  40  проучвания  с  цел  да 
сравнят справянето на шизофренно болни с DST 
в сравнение със справянето им с други тестове, 
регистриращи когнитивни нарушения, и по този 
начин да определят значимостта на теста да от‐
разява  съществени  когнитивни  нарушения  при 
шизофренно  болните  [11].  Авторите  установя‐
ват,  че  нарушенията  в  процесуалните  умения, 
отразени от DST, са с централно място при ког‐
нитивното  оценяване  на  шизофренно  болните. 
Имайки предвид, че ние също установихме най‐
сериозни  различия  на  шизофренно  болните  в 
съпоставка с контролите и биполярните пациен‐
ти, можем да кажем, че нашите данни са до го‐
ляма степен в съгласие с цитираните. 

В своята работа Heidi et al.  (1993) изследват 
езиковите  способности при пациенти  с парано‐
идна шизофрения,  използвайки  VFT,  и  ги  срав‐
няват със здрави контроли и пациенти с депре‐
сивно  разстройство  [12].  Авторите  установяват, 
че пациентите с шизофрения генерират значимо 
по‐малко думи от различни категории в сравне‐
ние с контролите. Освен в резултатите от цити‐
раното  проучване  се  наблюдава  зависимост  от 
негативните  черти  на  боледуването  върху  спо‐
собността  за  генериране  на  думи  от  различни 
категории.  Нашите данни  са  в  съгласие  с  цити‐
раните резултати. 

В  друга  публикация  Robinson  et  al.  (2006) 
представят  метаанализ  върху  когнитивното 
функциониране  на  биполярните  пациенти  [13]. 
Авторите регистрират по‐слабо засягане на бук‐
вената  вербална флуентност,  а  по‐силно  на  ка‐
тегориалната, т.е. биполярните пациенти изпит‐
ват  по‐големи  трудности  да  назовават  думи  от 
една категория (напр. животни), отколкото думи 
с  една  и  съща  буква.  Най‐сериозно  засягане  в 
цитираното  проучване  се  регистрира  при  екзе‐
кутивните  функции  и  вербалното  заучаване.  В 
заключение авторите отбелязват, че не е докрай 
ясно  дали  нарушенията  в  екзекутивните  функ‐

ции  и  вербалната  памет  са  свързани  помежду 
си, или са с независимо засягане.  Донякъде ре‐
зултатите  и  заключенията  са  сходни  с  тези  от 
нашето проучване, тъй като ние също регистри‐
рахме  тенденция  към  по‐лоши  резултати  при 
екзекутивните  функции  и  вербалната  флуент‐
ност при пациентите  с биполярно разстройство 
в сравнение с контролите, от друга страна, екзе‐
кутивните  функции  при  пациентите  с  БАР  са  в 
значително  по‐малка  степен  засегнати  в  срав‐
нение с пациентите с шизофрения. 

 
ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ КОГНИ‐
ТИВНИТЕ СПОСОБНОСТИ 

БИПОЛЯРНО АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО 

В проучване от 2010 г. са включени 59 паци‐
енти с биполярно афективно разстройство, раз‐
делени в две групи – 24 пациенти, които са при‐
ети на болнично лечение с психотични симпто‐
ми, и 35 с остро афективно влошаване без пси‐
хотични  симптоми  [14].  Пациентите  са  изслед‐
вани за когнитивни промени 24 до 48 часа пре‐
ди изписването от болницата с тестове за цялос‐
тно  интелектуално  функциониране,  внимание, 
работна  памет,  вербална  памет  и  екзекутивни 
функции. Авторите откриват, че пациентите, ко‐
ито са имали психотични симптоми, се предста‐
вят значимо по‐лошо от тези, които не са имали 
психотични симптоми, на тестовете за вербална 
памет  и  екзекутивни  функции.  За  горното  про‐
учване може да се подчертае, че извадката не е 
хомогенна по възраст,  тъй като включените па‐
циенти са между 18‐ и 59‐годишна възраст. Като 
цяло  резултатите  в  това  проучване  съвпадат  с 
получените от нас. 

В едно доста сходно на нашето проучване от 
2007  г.  авторите изследват значението на исто‐
рията  за  психотични  черти  за  когнитивното 
представяне у пациенти с биполярно афективно 
разстройство  [15].  В  изследването  са  включени 
18  пациенти  с  биполярно  разстройство  с  исто‐
рия  за  психотични  симптоми  (налудности  и  ха‐
люцинации), 17 биполярни пациенти без психо‐
тични симптоми в хода на боледуването си и 26 
здрави контроли. Участниците са изследвани по 
отношение  на  памет,  внимание,  вербална флу‐
ентност  и  екзекутивни  функции.  Авторите  не 
откриват статистически значими разлики между 
пациентите с биполярно разстройство със и без 
история за психотични симптоми по отношение 
на нито един от приложените тестове. 

В обзор на всички лонгитудинални проучва‐
ния върху когницията на пациенти с биполярно 
афективно  разстрйство  Budde  et  Schulze  (2014) 
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обобщават, че броят на епизодите и продължи‐
телността на боледуването не корелират с прог‐
ресиране  на  когнитивните  нарушения  [16].  Ав‐
торите  регистрират  единствено  нестабилност  в 
резултатите  при  решаване  на  тестове  на  паци‐
ентите  с  биполярно  афективно  разстройство  в 
сравнение  със  здравите  контроли  –  резултати, 
които  са  в  значителна  степен  сходни  с  получе‐
ните от нас. В обзор на същата тема други стигат 
до  различни  заключения  [17].  Авторите  регист‐
рират негативна  корелация между неврокогни‐
тивните способности и по‐лошия ход на боледу‐
ване. С най‐голямо значение в частност се оказ‐
ва броят на манийните фази, както и продължи‐
телността на боледуване.  В нашето изследване 
не  открихме  подобна  статистически  значима 
корелация. 

 
ШИЗОФРЕНИЯ 

В  проучване  Cuesta  et  al.  (1998)  изследват 
влиянието  на  продължителността  на  боледува‐
нето  върху  когнитивните  способности  на  паци‐
енти с шизофренно разстройство  [18]. В проуч‐
ването са включени 69 пациенти с шизофрения. 
Авторите  установяват  силна  негативна  корела‐
ция между продължителността на боледуването 
и визуално‐моторните способности и визуална‐
та памет. Тези резултати до  голяма степен съв‐
падат и с получените от нас. 

В проучване от 2013 г. се изследва влияние‐
то  на  различни  социодемографски  фактори, 
между  които  и  продължителността  на  боледу‐
ване, върху когнитивните способности на паци‐
енти с шизофрения [19]. В проучването са вклю‐
чени 100 пациенти  с шизофрения. Авторите ус‐
тановяват,  че  пациенти  с  продължителност  на 
боледуването  повече  от  2  години  имат  по‐
сериозни нарушения в когнитивните способнос‐
ти. Освен това са регистрирани и значими нега‐
тивни корелации на когнитивните способности с 
позитивните симптоми по отношение на памет‐
та и вниманието. 

В опит да изяснят наличието на  когнитивни 
нарушения  в  ранните  етапи  на  шизофренната 
болест,  Mosiołek  et  al.  (2016)  изследват  когни‐
тивните  нарушения  при  шизофренно  болни  на 
различна  възраст  [20].  В  проучването  са  вклю‐
чени 128 шизофренно болни, разделени по въз‐
растови  групи,  изследвани  с  когнитивни  тесто‐
ве, между които ТМТ‐А и В, VFT и DST. Авторите 
установяват,  че  пациентите  от  различните  въз‐
растови групи не се различават в резултатите си 
с изключение на екзекутивните функции, които 
са  значимо  по‐засегнати  при  пациентите  в  по‐

възрастната  група.  В  същото  проучване  се  из‐
следва  и  зависимостта  на  когнитивните  нару‐
шения от броя на хоспитализациите и годините, 
прекарани в болест. Открива се и значимо нега‐
тивно  влияние  на  броя  на  хоспитализациите 
върху резултатите при решаването на тестовете, 
както  и  негативно  влияние  на  времето,  прека‐
рано  в  болест,  върху  резултите  от  тестовете.  В 
нашето  изследване  броят  на  хоспитализациите 
и продъжителността на боледуване бяха регис‐
трирани  като  негативно  влияещи  върху  когни‐
цията  фактори  с гранична значимост. 

В  друго  проучване  се  изследват  конкретно 
връзката и влиянието на продължителността на 
боледуването от шизофрения върху негативните 
симптоми  и  когнитивните  функции  [21].  Вклю‐
чени са 200 болни с шизофрения, които са раз‐
делени на  групи  според продължителността на 
боледуване – до 5 години, между 6 и 20 години 
и  над  20  години.  Авторите  потвърждават  нега‐
тивната  връзка  между  продължителността  на 
боледуване и нарушенията в когнитивните фун‐
кции.  Addington  еt  Addington  (2002)  сравняват 
когнитивните нарушения при пациенти с първи 
остър  шизофренен  епизод  и  пациенти  с  по‐
продължителна  давност  на  шизофренното  раз‐
стройство  [22].  Те  установяват  малка  разлика 
между  двете  групи,  но  все  пак  пациентите  с 
първи  епизод  показват  по‐добри  резултати  на 
тестовете.  Не  се  открива  качествена  разлика 
между когнитивните нарушения в двете групи. 

Dominguez et al.  (2009) правят систематичен 
обзор  върху  влиянието  на  позитивните,  нега‐
тивните  и  дезорганизираните  симптоми  при 
психоза и когнитивните функции  [23]. Проучват 
се  общо  59  изследвания,  като  общият  брой  на 
участниците  е  5009.  Авторите  не  установяват 
връзка между позитивните симптоми и който и 
да е когнитивен домейн. От друга страна, се от‐
крива  отчетлива  корелация между  негативните 
симптоми,  симптомите  на  дезорганизация  и 
широка гама от когнитивни способности.  

В  метаанализ  от  2009  г.  се  изследва  обс‐
тойно връзката между възрастта при началото 
на  разболяването  от шизофрения  и  когнитив‐
ните  способности    [24].  Проучени  са  29  бази 
данни  за  резултати  по  проблема  за  периода 
1980‐2008  г.,  като  се  сравняват  данните  за 
когнитивните нарушения у пациенти с шизоф‐
рения в зависимост от възрастта при началото 
на заболяването, а освен това се сравняват и с 
пациенти  с  първи  пристъп  на  шизофренно 
разстройство.  Пациентите  с  ранно  начало  на 
шизофрения  показват  по‐лоши  резултати  от 
тези с първи шизофренен пристъп по отноше‐



М. Пенчев. Сравнение на когнитивните нарушения…  27 

 

 

ние  на  екзекутивните  функции,  психомотор‐
ната  скорост,  вербалната  памет,  но  и  на  об‐
щия  интелектуален  квотиент,  което  може  да 
се интерпретира  като налично нарушение ра‐
но  в  нервно‐психичното  развитие,  а  не  като 
влияние  на  по‐ранното  начало.  Пациентите  с 
по‐късно  начало  в  цитирания  метаанализ  де‐
монстрират по‐леки нарушения в когницията.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пациентите  с  биполярно  афективно  разст‐
ройство  не  се  справят  статистически  значимо 
по‐зле от здравите контроли при решаването на 
ТМТ част А и В (р=0,136 и р=0,184 съответно). На 
всички  тестове  пациентите  с  шизофрения  по‐
казват по‐лоши резултати от пациентите с бипо‐
лярно афективно разстройство.  

При решаването на ТМТ‐А, който е свързан с 
оценка  основно  на  визуалното  търсене  и  мо‐
торните способности, се установи, че   тези спо‐
собности са по‐силно засегнати при пациентите 
с шизофрения.  

При  сравняването на резултатите на  контро‐
лите и биполярните пациенти от ТМТ‐В не се ус‐
тановява статистическа разлика, от което можем 
да направим извода, че  тези способности  са от‐
носително съхранени при пациентите с БАР. 

Резултатите от DST показват, че както бипо‐
лярните,  така и шизофренните пациенти  са  със 
значимо по‐лоши резултати от контролите, кое‐
то показва, че работната памет и вниманието са 
засегнати  и  при  двете  групи  пациенти. Шизоф‐
ренно болните имат по‐големи разлики в сред‐
ните  стойности,  сравнени  с  контролите,  от  па‐
циентите с БАР. 

Вербалната асоциативна гладкост е наруше‐
на  и  при  двете  групи  пациенти.    Засегната  е  в 
по‐голяма  степен  при  пациентите  с  шизофре‐
ния,  което става видно  при сравнението на ре‐
зултатите на двете групи пациенти и значимата 
разлика между тях.  

 Наличието на психотични симптоми в исто‐
рията на боледуване оказва негативно влияние 
върху когнитивните способности на пациентите 
с  биполярно  афективно разстройство  (р=0,037). 
Продължителността на боледуване и броят хос‐
питализации са с тенденция да оказват негатив‐
но  влияние  върху  когницията  на  пациентите  с 
шизофрения. 
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ВЪЗПРИЕТ СТРЕС ПРИ АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ С ДЕПРЕСИЯ 

И ТРЕВОЖНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ КОВИД‐19 
Весела Стоянова, Ивайла Каменова, Росица Владимирова 

Резюме. Целта на настоящото проучване е да се определи индирeктното влияние на пандемията 

от КОВИД‐19 върху проявите на депресия и тревожност и тежестта на възприетия стрес при амбу‐

латорно  проследявани  пациенти. Методика:  Изследването  е  пилотно,  срезово,  неинтервенцио‐

нално, включващо амбулаторни пациенти с депресивно и тревожно разстройство и здрави конт‐

роли  за периода юли – октомври 2020  г. Използвани  са  самооценъчни  скали:  за оценка на  тре‐

вожност и депресия (HADS), за възприет стрес (PSS‐10) и за самота (UCLA‐LS3). Тежестта на състоя‐

нието се оценява чрез скала за глобални клинични впечатления (CGI‐S). Резултати: В проучване‐

то бяха включени 110 лица, оформящи следните групи: влошено тревожно разстройство (n = 23); 

тревожно разстройство в ремисия (n = 17); влошено депресивно разстройство (n = 18); депресивно 

разстройство в ремисия (n = 24) и контролна група (n = 28). Пациентите с влошена депресия показ‐

ват  най‐високи  резултати  по HADS‐А  (X =  12,39  ±  4,16); HADS‐D  (X   =  10,39  ±  4,07);  PSS‐10  (X = 

24,72 ± 3,68); UCLA‐LS3 (X = 5,78 ± 1,86), което значимо ги отличава (р < 0,05) от контролната група 

и  от  групите  в  ремисия,  включително  и  от  пациентите  с  влошена  тревожност  по  отношение  на 

HADS‐D  X = 6,00 ± 4,54). Стойностите на PSS‐10 в контролната група (16,43 ± 4,07) се отличават зна‐

чимо само от пациентите с влошена депресия (р < 0,05). Останалите групи не се отличават значи‐

мо от контролите по този показател. Самотата, оценена чрез UCLA‐LS3, е значимо по‐изразена (р < 

0,05) в  групите на влошена депресия и  тревожност в сравнение с пациентите в ремисия и конт‐

ролната група, които не се различават значимо помежду си. Изводи: Обострянето на тревожните и 

депресивни разстройства по време на пандемията от КОВИД‐19 зависи от комплексни фактори, но 

стабилността на ремисията е  важен протективен фактор относно  субективно възприетия  стрес и 

усещането за самота при тези пациенти. Пациентите с влошена депресия показват най‐високи ни‐

ва на стрес. 

Ключови думи: тревожност, депресия, КОВИД‐19, възприет стрес 

PERCEIVED STRESS AMONG AMBULATORY PATIENTS 

WITH DEPRESSION AND ANXIETY DURING COVID‐19 PANDEMIC 
Vessela Stoyanova, Ivayla Kamenova, Rositza Vladimirova 

Abstract. The objective of the study is to evaluate the indirect influence of the COVID‐19 pandemic on 

the manifestation of anxiety and depression, and  the burden of perceived  stress among out‐patients. 

Methods:  The  study  is  pilot,  cross‐sectional,  non‐interventional,  and  includes  out‐patients  with 

depressive and anxiety disorder and controls, recruited from July 2020 to October 2020. Self‐assessment 

scales  are  used  for  the  evaluation  of  anxiety  and  depression  (HADS),  perceived  stress  (PSS‐10)  and 

loneliness  (UCLA‐LS3). The severity of  the  illness  is assessed by  the scale  for clinical global  impression 

(CGI‐S). Results: The study  includes 110  individuals,  forming the following groups: exacerbated anxiety 

disorder  (n  =  23),  anxiety  disorder  in  remission  (n  =  17),  exacerbated  depressive  disorder  (n  =  18), 

depressive disorder in remission (n = 24), and healthy controls (n = 28). The patients with exacerbated 

depression have the highest results on scales HADS‐А (X = 12.39 ± 4.16); HADS‐D (X = 10.39 ± 4.07); 

PSS‐10 (X  = 24,72 ± 3,68); UCLA‐LS3 (X = 5.78 ± 1.86), which differs them significantly (р < 0,05) from 

the  control  group,  from  the  groups  in  remission,  and  from  the  patients  with  exacerbated  anxiety 

according to HADS‐D (X = 6,00 ± 4,54). The perceived stress  in the control group, assessed by PSS‐10 
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(X = 16,43 ± 4,07), differs significantly only from the group of patients with exacerbated depression (р < 

0,05).  In  terms  of  this  scale,  the  rest  of  the  groups  do  not  differ  significantly  from  the  controls.  The 

loneliness,  assessed  by  UCLA‐LS3,  is  significantly  more  pronounced  (р  <  0,05)  in  the  groups  of 

exacerbated anxiety and depression compared with patients in remission and the control group, which 

do  not  differ  significantly  from  each  other.  Conclusions:  The  exacerbation  of  anxiety  and  depressive 

disorders during  the  time of COVID‐19 pandemic depends on complex  factors, but  the stability of  the 

remission  is  an  important  protective  concerning  perceived  stress  and  loneliness  in  these  patients. 

Patients with exacerbated depression demonstrate the highest level of stress.  

Key words: anxiety, depression, COVID‐19, perceived stress

ВЪВЕДЕНИЕ И ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

През последната  година инфектирането  със 
SARS‐CoV‐2  и  пандемичното  разпространение 
на болестта КОВИД‐19  (Corona Virus Disease‐19) 
е  сериозен  проблем,  който  непосредствено 
заплашва  здравето  на  боледуващите  и  „атаку‐
ва”  стабилността  и функционирането  на  здрав‐
ните системи в глобален аспект [1]. Наред с тези 
директни въздействия, налице са и редица не‐
благоприятни  икономически  и  социално‐пси‐
хологически  последици  (индиректни  въздейст‐
вия),  за  които,  както  и  за  необходимостта  от 
психиатрична  помощ  се  предвижда  сериозен 
ръст [2]. Важно е да се подчертае, че медицинс‐
ките  аспекти  на  проблема  и  тяхното  решаване 
не заменят икономическите и психологическите 
последици  [3].  КОВИД‐19  започва  като  здравен 
и епидемиологичен проблем, но бързо се прев‐
ръща в психосоциален и обществен с характе‐
ристиките на криза. 

Кризата  се определя като еднократно нео‐
чаквано  събитие  или  поредица  от  явни  или 
скрити  инциденти  или  събития,  причиняващи 
първоначален шок, който пречи на нормалното 
функциониране,  придружен  е  от  състояние  на 
реална и/или възприемана спешност, заплаха и 
безпомощност,  има  потенциал  да  причинява 
значителни смущения и да застрашава индиви‐
ди, общности и/или човечеството в реално вре‐
ме или в близкото бъдеще [1]. 

Възприемането на стреса е процес и зависи 
от  субективното оценяване на  събитието,  него‐
вата продължителност и индивидуалните меха‐
низми  за  справяне  на  фона  на  генетична  пре‐
диспозиция и ранимост [4, 5]. 

В настоящата кризисна  ситуация към страха 
за  здравето  и  за  живота  се  добавят  изолация, 
липса на пълноценни социални контакти, реди‐
ца  физически,  емоционални  и  общочовешки 
ограничения.  Понятието  „социална  дистанция” 
в  условията  на  пандемия  от  КОВИД‐19  се  об‐
съжда  като  по‐травмиращо  и  се  предлага  да 
бъде  заменено  с  „физическа  дистанция”  [6]. 

Изолацията  е  сериозен  стресогенен  фактор, 
който  бе  идентифициран  по  време  на  т.нaр. 
„първа вълна” от КОВИД‐19, като се установява 
значително  покачване  на  нивата  на  възприет 
стрес, тревожност, паника и депресия при здра‐
вите  индивиди  „в  очакване  на  заразата”  [2,  7]. 
Данните  от  голямо  национално  репрезентатив‐
но проучване в САЩ с инструмента PHQ‐9 сочат, 
че  разпространението  на  депресивните  симп‐
томи  в  общата  популация  нараства  3  пъти  по 
време на първата КОВИД‐вълна [8].  

Индивидите с анамнеза за психични заболя‐
вания са едни от най‐рисковите групи, както за 
директните,  така  и  за  индиректните  въздейст‐
вия  от  КОВИД‐19  [9,  10].  Редица  автори  считат 
обаче,  че  основните  рискови  фактори  за  разг‐
ръщането на тревожните и депресивни симпто‐
ми  в  общата  популация  не  са  по‐различни  от 
тези  при  индивидите  с  анамнеза  за  психично 
страдание  [11].  Психосоциалният  стрес  е  уни‐
версален  рисков  фактор  и  за  рецидив  на  пси‐
хично  заболяване,  и  за  ново  възникване на  та‐
кова. Пациентите с тежки психични заболявания 
имат по‐нисък социоикономически статус, което 
ги прави по‐уязвими за депресия и тревожност, 
свързани с КОВИД‐19, и с по‐честа съпътстваща 
соматична  коморбидност,  което  ги  прави  по‐
уязвими за разболяване от КОВИД‐19 [12]. Про‐
учване, направено в района на Неапол, устано‐
вява, че пациенти с психични заболявания имат 
значително  по‐изразена  тревожност,  възприет 
стрес и депресия  в  сравнение  с  контроли,  като 
независим ефект върху тези стойности оказват и 
съпътстващите соматични заболявания. Автори‐
те  на  това  изследване  установяват  4  пъти  по‐
висок стрес, свързан с пандемията, и 2 до 3 пъти 
по‐висок  риск  за  възникването  на  тревожни  и 
депресивни симптоми [12]. 

Едно от най‐цитираните проучвания в лите‐
ратурата е това на Hao et al. [13], в което се пра‐
ви  опит  да  се  разграничат  психичните  потреб‐
ности  между  индивиди  със  и  без  психични 
проблеми по време на пандемичната обстанов‐
ка. Резултатите от него потвърждават, че непси‐
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хотично психично болните имат повече тревож‐
ност  за  здравето си, повече импулсивност,  суи‐
цидни  идеи  и  нарушения  в  съня.  Липсата  на 
предвидимост, несигурността във всички аспек‐
ти  (медицинска,  психосоциална  и  икономичес‐
ка),  социалната  изолация и  дигиталното и  вир‐
туално общуване са рискови фактори, провоки‐
ращи психосоциален стрес.  

Целта на настоящото проучване е да  се оп‐
редели  индирeктното  влияние  на  КОВИД‐19 
върху проявите на депресия и тревожност и те‐
жестта  на  възприетия  стрес  и  усещането  за  са‐
мота  при  амбулаторно  проследявани  пациенти 
с  тревожност и депресия за периода от м. юли 
до  м.  октомври  2020  г.  („първата  вълна”).  Ра‐
ботната ни хипотеза е, че хората в стабилна ре‐
мисия  на  емоционалните  си  проблеми  не  се 
различават значимо по реагиране на стресовата 
ситуация в сравнение със здрави контроли,  т.е. 
психиатричната  диагноза  сама  по  себе  си  не  е 
рисков фактор при психологическата реакция на 
стрес. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Настоящото  проучване  е  срезово,  неинтер‐
венционно, пилотно и е част от по‐голямо изс‐
ледване.  Участват  110  лица  –  82  амбулаторни 
пациенти и 28 контроли. Пациентите (≥ 18 год., 
без ограничения в  горната възрастова  граница) 
са  с  диагноза  депресия  –  единичен  и  пореден 
депресивен епизод (F32, F33) и тревожно разст‐
ройство  (F4),  отговарящи  на    диагностичните 
критерии  по МКБ‐10,  които  са  преминали  през 
амбулаторната  служба  на  Клиниката  по  психи‐
атрия,  УМБАЛ  „Александровска”  за  периода 
юли  –  октомври  2020  година.  Пациентите  са 
включени на последователен принцип от амбу‐
латорната  практика  на  изследователите  и  пре‐
обладаващата част от тях са добре познати, по‐
сещаващи  регулярно  амбулаторния  си  психиа‐
тър. Изследвани  са  пациенти  във  влошено  със‐
тояние (леко и умерено изразено) и пациенти в 
клинична  ремисия,  които  се  сравняват  както 
помежду  си,  така  и  със  здрави  контроли.  Кли‐
ничното състояние на ремисия се определя от 
проследяващия  психиатър  и  се  дефинира  като 
стабилизирано състояние, обективизирано чрез 
CGI‐S (Clinical Global Impression scale – Severity)  
≤  2  [14],  което не налага промяна в  поддържа‐
щата терапия. 

За  целта  на  проучването  бе  приложена  ан‐
кетна  карта,  включваща  данни  за  клиничния 
ход  на  заболяването,  провежданото  поддър‐

жащо  лечение  и  социодемографски  фактори, 
стил и начин на живот, професионална ангажи‐
раност,  социална  подкрепа,  промени  в  тези 
фактори,  свързани  с  пандемичната  обстановка, 
както  и  оценка  на  социалното  и  професионал‐
ното функциониране. На настоящия етап са ана‐
лизирани: 

 Нивата  на  депресия  и  тревожност  пос‐
редством HADS  (Hospital Anxiety  and Depression 
Scale)  –  7  твърдения  (HADS‐D),  оценяващи деп‐
ресия (от 0 до 21 точки) и 7 твърдения (HADS‐A), 
оценяващи  тревожност  (от  0  до  21  точки).  За 
клинична  изява  се  приемат  стойности  ≥  8  на 
всяка субскала [15]. 

 Нивото  на  възприет  стрес  във  връзка  с 
пандемията  от  КОВИД‐19  посредством  PSS‐10 
(Perceived  Stress  Scale  –  10‐точков  вариант). 
Оценката  се  прави  чрез  5‐точкова  Ликертова 
скала  (от  0  до  4),  като  айтеми  4,  5,  7  и  8  са  с 
обърнато оценяване. Колкото по‐висок е резул‐
татът,  толкова  по‐високо  е  нивото  на  възприе‐
тия стрес. Стойности от 0 до 13 точки са показа‐
телни за нисък стрес, от 14 до 26 точки – за уме‐
рен стрес, и от 27 до 40 точки – за  силен стрес 
[16]. 

 Самотата се оценява чрез кратък самоо‐
ценъчен  инструмент  UCLA‐LS3  (The  UCLA  Lone‐
liness Scale – 3‐точков вариант) [17]. 

 Тежестта  на  клиничното  състояние  се 
оценява  със  скалата  за  глобална  клинична 
оценка  (CGI‐S),  като  влошаване  е  налице  при 
CGI‐S  ≥  3.  Пациенти  със  стойности  на  CGI‐S  ≥  5 
бяха изключени от проучването поради затруд‐
нената  реалистична  самооценка  и  оценка  на 
актуалната действителност  при по‐тежките  със‐
тояния,  както  и  поради  това,  че  голяма  част  от 
тях налагаха стационарно лечение. 

Анкетната  карта  при  пациентите  с  влошено 
състояние  или  ремисия  се  попълва  в  деня  на 
прегледа  при  амбулаторното  посещение.  Конт‐
ролите са набирани на случаен принцип, но съ‐
образено  с  пола  и  възрастта  на  изследваните 
пациенти,  като    попълват  анкетната  карта  при 
срещата си с изследователя. Всички описани по‐
горе  тестове  и  процедури  са  извършени  след 
устно  и  писмено  запознаване  (информационна 
брошура) с целите на проекта и след подписва‐
не на информирано съгласие. Проектът е одоб‐
рен  от  КЕНИМУС,  МУ  –  София  (№  4298/ 
03.07.2020). 

Статистическа  обработка  на  резултатите  е 
направена  посредством  SPSS  25.0.  Бяха  прило‐
жени  дескриптивни  методи  с  графичен  анализ 
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за честотното разпределение на разглежданите 
признаци, параметрични тестове за проверка на 
хипотези  –  тест  χ2,  Т‐критерий  на  Стюдънт,  ед‐
нофакторен  дисперсионен  анализ  ANOVA  – 
за  проверка  на  хипотези  за  наличие  на  връзка 
между категорийни променливи, непараметри‐
чен  тест  на  Колмогоров‐Смирнов  и  Шапиро‐
Уилк – за проверка на разпределението за нор‐
малност,  тест  на  Крускал‐Уолис  и Ман‐Уитни  – 
за проверка на хипотези за различие между ня‐
колко  независими  извадки.  За  ниво  на  значи‐
мост, при което се отхвърля нулевата хипотеза, 
бе прието p < 0,05. 

РЕЗУЛТАТИ 

Изследваните  лица  са  със  средна  възраст 
44,17  15,25 години в диапазона 19‐82 години. 
От  включените  в  извадката  участници  в  проуч‐
ването  (n = 110) 34 са мъже и 76 са жени  (фиг. 
1).  Разпределението  на  участниците  по  пол  и 
възраст е представено обобщено на фиг. 2.  

 

 

Фиг. 1. Честотно разпределение на изследвания 
 

 

Фиг. 2. Разпределение на участниците 
в проучването по пол и възрастови групи 

Изследваните лица се разпределят в 5 групи 
(фиг. 3): 

1. Пациенти с влошено тревожно разстройс‐
тво (ВТР) 

2. Пациенти  с  тревожно  разстройство  в  ре‐
мисия (ТРР) 

3. Пациенти  с  влошено  депресивно  разст‐
ройство (ВДР) 

4. Пациенти  с  депресивно  разстройство  в 
ремисия (ДРР) 

5. Контролна група от здрави лица (ЗК). 
 

 

Фиг. 3. Дялово разпределение на изследвания  
контингент по групи 

 

При  анализ  на  половата  принадлежност  и 

възраст  се  вижда,  че  петте  изследвани  групи  са 

статистически  изравнени  спрямо  страничната 

променлива пол, но не и по възрастта. Всяка една 

от диагностичните  групи има възраст,  съпостави‐

ма с контролите, но пациентите с ТРР са значимо 

по‐млади (приблизително с 15 години) от пациен‐

ти с ДРР. Данните са представени в табл. 2.  

Резултатите  от  приложените  самооценъчни 

скали и техният сравнителен анализ са представе‐

ни в табл. 3. Най‐високите стойности на HADS‐A са 

при ВДР, като те са съпоставими с тези при пациен‐

тите с ВТР. HADS‐A при пациентите в ремисия не се 

отличава  от  тази  при  контролите.  Тежестта  на 

HADS‐D е най‐висока при ВДР, следвана от ВТР, ка‐

то разликата достига статистическа значимост. Па‐

циентите в ремисия не се различават от контроли‐

те, но  стойностите на HADS‐D в  групата на ДРР са 

съпоставими  със  стойностите  в  групата  на  ВТР. 

Стойностите на PSS‐10 са най‐високи при ВДР, кое‐

то го отличава значимо от останалите групи с изк‐

лючение на ВТР. Стойностите на PSS‐10 в групата на 

ВТР  заемат междинна  позиция  и  не  се  отличават 

значимо от всички останали. ВТР и ВДР имат съпос‐

тавими стойности на UCLA‐LS3, като са значимо по‐

високи от тези в останалите групи. Стойностите на 

UCLA‐LS3 в ДРР заемат междинна позиция и се от‐

личават значимо само от пациентите с ВДР. 
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Таблица 2. Разпределение по пол и възраст в диагностичните групи и контролите 

Група ВТР (n = 23) ТРР (n = 17) ВДР (n = 18) ДРР (n = 24) 
Здрави контроли 

(n = 28) 

Възраст* 

(год.) X  

40,48 

(±12,99)ac 

35,76 

(±6,64) a 

48,61 

(±20,07)ac 

50,46 

(±13,86) bc 

44,07 

(±15,94) ac 

Пол* 

Мъже n (%) 

Жени n (%) 

 

  7 (20,6)а 

16 (20,6)а 

 

  6 (17,6)а 

11 (14,5)а 

 

  4 (11,8)а 

14 (18,4)а 

 

  6 (17,6)а 

18 (23,7)а 

 

11(32,4)а 

17 (22,4)а 

* – еднаквите букви по хоризонталата указват липса на статистически значима разлика, а различните – наличие на такава 

(p < 0,05) 

 
Таблица 3. Сравнителен анализ на HADS‐A, HADS‐D, PSS‐10 и UCLA‐LS3 при различните диагностични групи и контролите 

Група ВТР (n=23) ТРР (n=17) ВДР (n=18) ДРР (n=24) 
Здрави контроли 

(n=28) 

Скали*      

HADS-A 

X (SD) 

10,91 

(±4,47) a 

  5,59 

(±3,74) b 

12,39 

(±4,16) a 

  7,46 

(±4,35) b 

  5,14 

(±2,90) b 

HADS-D 

X (SD) 

  6,00 

(±4,54) a 

  3,53 

(±2,24) bd 

10,39 

(±4,07) c 

  4,17 

(±3,29) ade 

  2,79 

(±1,79) be 

PSS-10 

X (SD) 

19,78 

(±6,71) ac 

14,71 

(±6,86) a 

24,72 

(±3,68) bc 

17,83 

(±7,62) a 

16,43 

(±5,01) a 

UCLA-LS3 

X (SD) 

  5,43 

(±1,95) ac 

  3,76 

(±1,03) b 

  5,78 

(±1,86) a 

  4,63 

(±1,74) bc 

  4,36 

(±1,47) b 

* - еднаквите букви по хоризонталата указват липса на статистически значима разлика, а различните – наличие на такава 

(p < 0,05) 

 

ОБСЪЖДАНЕ 

Настоящото  проучване  обхваща  периода 
след  първата  изолация,  който  се  характеризи‐
раше с известно нормализиране на обстановка‐
та и възстановяване на обичайната амбулаторна 
практика към Клиниката след период на прину‐
дителна изолация, ограничения, противоречиви 
послания  и  липса  на  достатъчно  информация. 
Този  период  бе  избран,  за  да  има  възможност 
да бъдат включени всички механизми на адап‐
тиране към ситуацията, имайки предвид данни‐
те  от  проучвания,  които  в  надлъжен  срез  де‐
монстрират пик на тревожност и депресия в на‐
чалото  на  изолацията  и  последващо редуцира‐
не при здрави индивиди [18]. 

Изследваните  групи са съпоставими по пол, 
като диагностичните  групи не  се  различават по 
възраст  статистически  от  контролната  група. 
Прави впечатление, че пациенти с тревожност в 
ремисия  са  най‐млади,  но  възрастово  значимо 
се отличават  единствено от  групата  пациенти  с 
диагноза  ДРР.  Вероятна  причина  за  това  е  по‐
ранното  начало  в  популацията  на  тревожните 
състояния  в  сравнение  с  рекурентна  депресия, 
както и очевидно по‐големият шанс за постига‐

не на ремисия в по‐млада възраст при провеж‐
дане на поддържаща терапия [19, 20]. 

HADS е бърз и лесен  самооценъчен инстру‐
мент, който  се използва  за  скриниране на деп‐
ресия  и  тревожност  в  общата  популация,  като 
използването  му  в  това  проучване  е  с  оглед 
присъствието  на  контролна  група  [15].  HADS 
оценява  тежестта  на  депресия  и  тревожност, 
които често присъстват едновременно, въпреки 
че тревожността може да предшества депреси‐
ята, особено при отговор на стрес. Този инстру‐
мент се фокусира върху несоматичните симпто‐
ми и затова може да се прилага и при пациенти 
със соматични проблеми, както и при индивиди 
над  65  години  [21].  В  настоящото  проучване 
HADS  не  се  използва  за  диагностика  или  коли‐
чествено измерване на тревожност и депресия, 
а по‐скоро за сравняване на пациенти в клинич‐
на  ремисия  и  здрави  контроли,  както  и  да  се 
определи  влиянието  на  възприетия  стрес  и  са‐
мотата  върху проявите на  тревожност и депре‐
сия.  При  оценка  по  скалата  за  тревожност  – 
HADS‐A  най‐високи  стойности  се  наблюдават 
при пациентите с ВДР. Тези резултати са съпос‐
тавими  с  резултатите  при  ВТР.  Тревожността 
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при пациенти в ремисия, независимо от диагно‐
зата, е значимо по‐слабо проявена в сравнение 
с влошените пациенти и не се различава от тази 
при контролите. Следователно самооценката за 
тревожност  съвпада  с  клиничната  оценка  и  па‐
циенти с диагноза тревожност и депресия в ре‐
мисия  не  се  отличават  от  контролната  група. 
Може да се направи изводът, че добрият конт‐
рол върху клиничната картина и постигането на 
ремисия прави пациентите достатъчно устойчи‐
ви или поне съпоставими с контролите в състо‐
яние на  психосоциален  стрес,  каквото  се  явява 
пандемията от КОВИД‐19. 

Изследването  на  депресия  чрез  HADS‐D  се 
съсредоточава  предимно  върху  преживявания‐
та за анхедония [15] и показва очаквано значи‐
мо  по‐високи  стойности  при  групата  на  ВДР  в 
сравнение  с  всички  останали  групи.  Депресив‐
ните  преживявания  при  пациенти  с  влошена 
тревожност  се  различават  от  пациенти  с  тре‐
вожност  в  ремисия  и  от  контролната  група,  но 
не се различават от депресия в ремисия. Следо‐
вателно депресивните изживявания, макар и на 
подпрагово  ниво,  могат  да  съпътстват  пациен‐
тите с влошена тревожност, което е важно да се 
отчита  при  клинико‐диагностичните  и  терапев‐
тичните  подходи.  На  базата  на  резултатите  от 
HADS в настоящото проучване  тревожните пре‐
живявания  са  много  по‐изразени  съпътстващи 
феномени при пациенти  с депресия,  отколкото 
депресивните изживявания при пациенти с тре‐
вожност.  

Разглеждаме  възприетия  стрес и  самота‐
та като рискови фактори, от една страна, за ре‐
цидив  при  пациенти  с  диагноза  тревожност  и 
депресия [22, 23] и от друга страна, като причи‐
на за нововъзникващи емоционални проблеми. 
Възприетият стрес се оценява във връзка с пан‐
демията  от  KОВИД‐19,  която  притежава  всички 
характеристики  на  криза.  Поради  своята  про‐
дължителност  и  обективни  трудности  за  прео‐
доляването ѝ може да се разглежда и като хро‐
ничен  психосоциален  стресор  и  важен  фактор, 
отключващ  психични  проблеми  [1].  Оценяваме 
възприетия стрес като потенциален рисков фак‐
тор за възникването на депресия и тревожност. 
Проследяването  на  последиците  от  тази  кри‐
зисна ситуация в психосоциален план би имало 
важно  практическо  значение  за  това,  което  ни 
очаква,  и  за  предприемането  на  превантивни 
мерки при лица със или без данни за психични 
разстройства [18]. 

PSS‐10  е  един  от  най‐прилаганите  инстру‐
менти  за количествена оценка на субективното 
възприемане на стреса, като оригиналната вер‐
сия от 14 айтема е съпоставима с тази от 10 и се 
счита,  че  PSS‐10  трябва  да  е  ≤  13  в  условие  на 
здраве в общата популация [24]. И двете версии 
са  адаптирани  на  български  език,  като  психо‐
метричните показатели на ревизираната версия 
са  приблизително  същите  [25]. PSS‐10  оценява 
не просто наличието на стресогенно събитие, а 
начина,  по  който  индивидът  възприема  това 
събитие  [16].  Според  авторите  на  този  инстру‐
мент  са  налице  достатъчно  проучвания,  които 
сочат, че възприетият стрес води не само до за‐
силване на тревожност и депресия, но и до по‐
вишена  уязвимост  към  инфекциозни  заболява‐
ния, като значение има не толкова наличието на 
остро  стресогенно  събитие,  а  присъствието  на 
хроничен  стрес,  който  увеличава  шансовете  за 
подобни  заболявания  от  три  до  пет  пъти  [26]. 
По отношение на възприетия стрес във връзка с 
пандемията от КОВИД‐19 пациентите с  тревож‐
ност  и  депресия  в  ремисия  имат  резултати, 
сходни  с  контролите.  Това  до  известна  степен 
влиза в противоречие с литературните данни, че 
анамнезата  за  психично  заболяване  е  рисков 
фактор за обостряне на тревожност и депресия 
по  време  на  пандемията  от  КОВИД‐19  [18,  22, 
27]. Изглежда обаче, че наличието на анамнеза 
за предходна диагноза не е причина за различ‐
но възприемане на стреса, свързан с КОВИД‐19, 
а  много  по‐голямо  значение  има  стабилността 
на  ремисията,  която  е  важен  протективен  фак‐
тор в условията на стрес [28, 29].  

Интерес  представлява  резултатът,  че  паци‐
ентите с ВТР имат нива на възприет стрес по от‐
ношение на КОВИД‐19, съпоставим с контроли‐
те.  Възможно  е  актуалната  кризисна  ситуация 
да не  е  единствена  причина  за  обострянето на 
тревожното  разстройство,  като  вероятно  други 
фактори  са  по‐значими  –  пол,  възраст,  образо‐
вание,  анамнеза  за  ранна  травма,  придържане 
към поддържащо лечение [18, 30]. Възприетият 
стрес е рисков фактор, но не е единственият за 
рецидив на психични проблеми. От друга стра‐
на, литературните данни сочат, че в общата по‐
пулация нивото на стрес, свързано с КОВИД‐19, 
също е значително. Този показател, оценен като 
дихотомна величина (PSS‐10 ≥ 25 за дефиниране 
на  състоянието  като  стрес)  достига  до  14,3%, 
като  в  цитираното  проучване  [31]  най‐рискови 
за общата популация се оказват липсата на пос‐
ледователна  и  консистентна  информация  за 
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пандемията,  както  и  непоследователните  стра‐
тегии, разработени от здравните власти. 

Според  други  автори  нивото  на  възприетия 
стрес и тревожността нарастват както с  години‐
те, така и с отговорностите, които има отделни‐
ят  индивид  [5].  Има  и  данни,  базиращи  се  на 
изследване на 1091 лица от 41 държави, които 
показват обратното – по‐младата възраст, както 
и женският пол са по‐рискови фактори за пови‐
шени нива  на  PSS‐10  в  общата  популация  в  ус‐
ловията  на  КОВИД‐19  [32].  Тук  средните  стой‐
ности на PSS‐10 са 17,4 ± 6,4 в общата популация 
и са съпоставими с нашите резултати при конт‐
ролите  и  при  пациентите  в  ремисия.  В  други 
проучвания, които използват различни от PSS‐10 
психометрични  инструменти,  идентифицирани‐
ят стрес се оценява от 27,2% [33] до 41,6% [22]. 

Рецидивът на тревожност е свързан не само 
със  стресовата  ситуация,  а  вероятно  и  с  други 
биологични  и  психосоциални  фактори,  чийто 
анализ предстои да бъде направен. В настоящо‐
то проучване възприетият стрес е най‐висок при 
пациенти с влошена депресия, което показва, че 
стресът е по‐рисков при рецидив на депресия и 
корелира  с  нейната  тежест. Подобни резултати 
се съобщават и от други автори  [23]. Добре из‐
вестен факт е, че депресията е свързана със зна‐
чителна  генетична  уязвимост  на  неблагоприят‐
ни психосоциални събития, които играят роля и 
за нейното влошаване [34]. Необходимо е обаче 
по‐обстойно  изследване  както  при  по‐голяма 
група пациенти, така и при анализиране на дру‐
ги фактори. 

Едни от най‐важните в тази обстановка пси‐
хосоциални фактори са ограничителните проти‐
воепидемични  мерки.  Социалната  изолация  и 
невъзможността за  свободно придвижване, на‐
ложени  административно  като  част  от  ограни‐
чаването  на  пандемията,  са  безпрецедентни  в 
съвременната ни история и са сериозен рисков 
фактор и с липсата на подкрепа и пораждане на 
усещането за самота [18]. Социалната изолация 
и самотата са различни конструкти, като самота‐
та  е  свързана  много  по‐силно  със  състоянията 
на депресия и тревожност  [35], а също така во‐
ди  и  до  повишена  соматична  заболяемост  и 
смъртност [36]. Както вече бе обсъдено, литера‐
турните данни са противоречиви по отношение 
на връзката възприет стрес и възраст [5, 32], но 
по  отношение  на  самотата  нейното  нарастване 
и  липсата  на  контакти  с  близки  хора  е  рисков 
фактор,  особено  за  депресия  и  тревожност  в 
късна възраст [37]. 

Редица проучвания анализират  самотата по 
време на пандемията от КОВИД‐19. Национално 
проучване в Австралия показва, че 28% от жени‐
те  и  16%  от  мъжете  съобщават,  че  се  чувстват 
самотни  по  време  на  настоящата  пандемия  и 
това  е  най‐честият  идентифициран  стрес  [38]. 
Пандемията  не  повлиява  толкова  разпростра‐
нението на тревожност и депресия, както и оби‐
чайното възстановяване в популацията, но емо‐
ционалната  самота  се  увеличава.  Изводите  са 
направени на базата на голямо проучване в Да‐
ния  [28].  Друго  срезово  проучване  в  Испания, 
отново  свързано  с  пандемията  от  КОВИД‐19, 
показва,  че  самотата  значително  корелира  с 
депресия,  тревожност  и  стрес  [39].  Аналогично 
проучване в САЩ при възрастни индивиди също 
така  установява,  че  самотата  е  свързана  значи‐
телно с депресия и суицидни мисли по време на 
пандемията  от  КОВИД‐19  [40].  В  настоящото 
проучване всички участници са с умерено изра‐
зено усещане за  самота, измерено чрез самоо‐
ценъчната  скала  UCLA‐LS3,  като  за  такива  се 
приемат всички със стойности > 3 [17]. Усещане‐
то  за  самота  е  най‐изразено  при  пациенти  с 
влошена депресия, следвани от тези с влошена 
тревожност,  като  резултатите  са  съпоставими. 
Няма установена разлика при пациенти с реми‐
сия  и  в  двете  групи  (депресия и  тревожност)  и 
контролите.  Тези  резултати  предполагат,  че 
емоционалните  проблеми  са  свързани  с  по‐
интензивно  усещане  за  самота,  но  е  трудно да 
се  уточни посоката на влияние – дали емоцио‐
налните проблеми засилват усещането за само‐
та  или  усещането  за  самота  засилва  тревож‐
ността и депресията. Споменатите по‐горе про‐
учвания [28, 39, 40] по‐скоро подкрепят хипоте‐
зата, че самотата поражда емоционалните про‐
блеми  и  в  този  смисъл  социална/физическа 
изолация трябва да бъде прилагана с възможно 
най‐кратка продължителност.  

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Настоящата статия представя резултатите от 
пилотно изследване, като не е извършен пълен 
анализ  на  влиянието  на  другите  социо‐демог‐
рафски и анамнестични фактори върху проявите 
на  тревожност  и  депресия  при  амбулаторно 
проследявани пациенти,  което предстои да бъ‐
де направено. Като ограничение може да се по‐
сочат  и  набирането  на  пациенти,  преминали 
през  амбулаторната  служба  от  едно  лечебно 
заведение,  броят  на  участниците  в  извадката, 
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както  и  формирането  на  контролната  група  на 
случаен принцип.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проучването проследява нивата на възприет 
стрес по време на пандемична обстановка сред 
пациенти с тревожност и депресия, като данни‐
те  показват  липса  на  различия  между  хора  с 
анамнеза  за  психични  проблеми  в  ремисия  и 
контроли. Резултатите са съпоставими с тези от 
друго българско проучване върху влиянието на 
КОВИД‐19  и  пандемичната  обстановка  върху 
психичното  здраве  [41].  Доказва  се  влиянието 
на  фактори  като  самота  и  социално  дистанци‐
ране не само върху здрави хора, но и при паци‐
енти с анамнеза за психични проблеми. Усеща‐
нето  за  самота  и  възприетият  стрес  са  най‐
високи при пациенти с влошена депресия. Пос‐
тигането  на  ремисия  на  фона  на  поддържаща 
терапия при пациенти с тревожност и депресия 
е протективен фактор в условията на стрес и оп‐
ределя  важността  за  насочване  на  ресурсите 
към поддържане на стабилна ремисия при пси‐
хично болни пациенти в условията на криза.  
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БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ НА СКАЛАТА ЗА ПРОАКТИВНО И РИГИДНО  

ОСМИСЛЯНЕ НА ТРАПНЕЛ И КЕМБЪЛ 
  Ева Папазова1, Маргарита Бакрачева2  

1Институт за изследвания в образованието, 2СУ „Св. Климент Охридски“ 

Резюме. В статията са представени резултатите от адаптиране на скалата за проактивно и ригидно 
осмисляне. Двата процеса са потвърдени като самостоятелно и паралелно протичащи, без да са 
директно свързани помежду си. Те  имат връзка с дименсиите на  възникващата зрелост и със са‐
мооценката. Описани са възможностите за приложение на адаптирания инструмент, който показ‐
ва добри психометрични  характеристики и може да  се използва  с диагностична и прогностична 
цел при работата с младежи в периода на възникваща зрелост.  

Ключови думи: идентичност, проактивно осмисляне, ригидно осмисляне, самооценка, възникваща зрялост 

BULGARIAN ADAPTATION OF TRAPNELL AND CAMPBELL’S  

RUMINATION‐REFLECTION SCALE   
  Eva Papazova1, Margarita Bakracheva2 

1Institute for Research in Education, 2Sofia University “Sv. Kliment Ohridski” 

Abstract:  The article  presents  the  results  of  adaptation of  the  rumination‐reflection  scale  in Bulgaria. 
Three  items  are    excluded  due  to  low  loadings.  The  Bulgarian  scale  confirms  that  rumination  and 
reflection  are  independent  and  parallel  processes,  without  being  directly  related  to  each  other. 
Furthermore,  rumination  and  reflection  are  discussed  in  relation  to  the  dimensions  of  emerging 
adulthood and self‐esteem. The possibilities for application of the adapted instrument which has good 
psychometric characteristics are described. The scale  is especially useful  for diagnostic and prognostic 
purposes when working with young people in the period of emerging adulthood.  

Key words: identity, rumination, reflection, self‐esteem, emerging adulthood 

УВОД 

 

Себерефлексията  е  процес,  който  описва 
времето,  което  прекарваме  в  анализиране  на 
вътрешните си мисли и чувства. Психологически 
изследвания  разглеждат  тази  дейност  като 
единна по природа  (т.е. просто съсредоточава‐
не върху себе си). Конкретно се изследва колко 
често  хората  се  вглъбяват  в  себе  си  и  се  иден‐
тифицират ефектите върху поведението им. Ак‐
туални  проучвания  показват,  че  хората  всъщ‐
ност се ангажират с два различни типа на себе‐
рефлексия:  проактивно осмисляне  (с  удоволст‐
вие  анализират  себе  си)  и  ригидно  осмисляне 
(не са в състояние да изключат да мислят за се‐
бе  си),  всеки  един  водещ  до  противоположни 
последици [7].  

В статията си от 1999 г. Tрапнел и Кембъл [7] 
извършват пълен статистически реанализ на Self‐
consciousness Scale  (SCS) и доказват, че себесъз‐
нанието не представлява единен конструкт  (т.е. 
фокусирането  върху  себе  си),  а  всъщност  е  със‐
тавено от "проактивно" и "ригидно" осмисляне. 

Всеки  един  от  видовете  интроспекция  води 
до различни когнитивни и поведенчески прояви 
и  последствия.  Ригидното  осмисляне  (rumina‐
tion)  е  вид  тревожно  внимание  към  себе  си  – 
личността  се  страхува  да  не  се  провали  и  про‐
дължава  да  се  чуди  върху  собствената  си  стой‐
ност. Ригидното осмисляне е свързано с проява‐
та  и  хроничността  на  депресията  във  времето, 
когато  се  отнася  до  подтипа,  наречен  „мърмо‐
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рене“  (brooding)  [5]. Втората форма на ригидно‐
то  осмисляне,  наречена  рефлективно  размиш‐
ление,  или  размисъл  (reflective  pondering), 
включва  опити  да  разберем  причините  за 
дисфоричното  настроение.  Тя  се  счита  за  по‐
адаптивна  форма  на  ригидно  осмисляне  и  се 
свързва  с  намаляване на депресивните  симпто‐
ми  с  течение  на  времето  [4,  8].  Проактивното 
осмисляне  (reflection) от своя страна е истинско 
любопитство  относно  себе  си  –  личността  е  за‐
интригувана  и  се  интересува  повече  oт  своите 
емоции, ценности, мисловни процеси, нагласи и 
т.н.  Ако  трябва да  обобщим,  всички ние  анали‐
зираме нашите вътрешни мисли и чувства (себе‐
съзнание), но някои от нас се чувстват загрижени 
за това, което биха могли да открият за себе си 
(ригидно  осмисляне),  докато  други  се  чувстват 
заинтригувани  и  очаровани  от  себе  си  (проак‐
тивно осмисляне) [7].  

Моделът на Трапнел и Кембъл [7] за проактив‐
но‐ригидно осмисляне е мотивиран от това, което 
те наричат „парадокс на  самовглъбеност“ (the self‐
absorption  paradox).  Частното  себесъзнание  коре‐
лира  с  много  фактори.  Някои  фактори  изглеждат 
адаптивни  и  полезни,  като  например  по‐голяма 
артикулация на Аз‐схемата и по‐голямото желание 
за себеразбиране. Други фактори обаче изглеждат 
маладаптивни [6]. Трапнел и Кембъл предполагат, 
че хората фокусират вниманието върху себе си по 
различни причини и тези причини трябва да бъдат 
разделени в оценката на диспозицията на фокуси‐
рането върху себе си [7]. 

Изследванията до  този момент показват ин‐
тересни  взаимоотношения между  проактивното 
и  ригидното  осмисляне  и  други  променливи, 
като Големите пет фактора на личността [7].  

Изследване  с  202  студенти  в  България  уста‐
новява, че ригидното осмисляне е медиатор във 
връзката между  дименсията  Негативност/неста‐
билност и продължителността на преживян дис‐
трес във възникваща зрелост [3]. 

Целта  на  настоящето  изследване  е  да  се 
адаптира  скалата  за  проактивно  и  ригидно  ос‐
мисляне  на  Трапнел  и  Кембъл  за  български  ус‐
ловия. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Въпросникът  за  проактивно‐ригидно  осмис‐
ляне (RRQ; Trapnell & Campbell, 1999) съдържа 24 
твърдения,  на  които  изследваните  лица  отгова‐
рят  по  5‐степенна  ликертова  скала,  където  1  е 
„напълно несъгласен“, а 5 – „напълно съгласен“. 
Айтеми от 1 до 12 измерват ригидно осмисляне 

(rumination), а айтеми от 13 до 24 – проактивно 
осмисляне (reflection) (виж Приложението). Въп‐
росникът е апробиран за български условия от Е. 
Папазова [2]. 

За  адаптиране  на  скалата  за  проактивно‐
ригидно осмисляне за български условия е про‐
ведено изследване с 202 лица на възраст 17‐30 г. 
(M=21,37; SD=3,07). От  тях 94  (46,5%)  са мъже и 
108 (53,5%) – жени. 158 (78,2%) са неженени/не‐
омъжени, 13 (6,4%) са женени/омъжени, 1 (0,5%) 
е  разделен  и  30  (14,9%)  живеят  в  кохабитация. 
По отношение на статуса „родител“, 189 (93,6%) 
от участниците са без деца, а едва 13 (6,4%) имат 
деца.  Сто  и  двама  (50,5%) живеят  с  родителите 
си,  42  (16,3%)  живеят  с  партньор  (в  брак  или 
кохабитация),  13  (6,4%)  живеят  сами,  5  (2,5%) 
живеят в собствен апартамент, 18 (8,9%) живеят 
на квартира и 22 (10,9% ) съжителстват под наем 
с други.  

Студентите  са  анкетирани  групово  по  време 
на семинарни занятия. Всички те учат в Универ‐
ситета  по  библиотекознание  и  информационни 
технологии – УниБИТ.  

 
СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ 

Данните  са  обработени  със  статистическия 
пакет SPSS 22.0. Приложени са следните методи: 
алфа  на  Кронбах,  експлораторен  факторен  ана‐
лиз, корелационен анализ. 

РЕЗУЛТАТИ 

НАДЕЖДНОСТ 

Анализът  на  вътрешната  консистентност  по‐
казва стойности на алфа на Кронбах от.84 за ска‐
ла проактивно осмисляне и .73 за скала ригидно 
осмисляне. 

 
КОНСТРУКТ ВАЛИДНОСТ 

ЕКСПЛОРАТОРЕН ФАКТОРЕН АНАЛИЗ 

Експлораторният  факторен  анализ  разкри  6 
фактора с тегло над 1 или 6 субскали, които обяс‐
няват 58.72% от вариацията (виж. фиг. 1 и табл. 1). 
При фиксиране на факторите на два процентът на 
обяснена вариация пада на 35.92%. 

Получената стойност на теста за обща извад‐
кова  адекватност  на  Кайзер‐Майер‐Олкин  при 
фиксирани фактори е 0,808 (което е над общоп‐
риетaта  гранична  стойност от 0.6),  а на  теста на 
Бартлет  за  сферичност  е  1561,454  (df  =  276,  p  < 
0.001). За определяне на съдържанието на двата 
фактора  са  взети  само айтеми  с факторни  тегла 
над  0.40  в  патерн‐матрицата.  Айтемите,  които 
имат по‐ниски тегла, са изключени. 
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Фиг. 1. Графика на собствените стойности на факторите 

 
Таблица 1. Ротирана компонентна матрица 

 

Фактор 

Ригидно  
осмисляне 

Проактивно 
осмисляне 

1. Вниманието ми често е насочено към аспекти от моята личност, за които би ми се 
искало да спра да мисля 

.516

2. Изглежда, винаги си повтарям на ум нещата, които наскоро съм казал или направил .578

3. Понякога ми е трудно да спра да размишлявам за мен самия .482

4. Дълго след като аргумент или разногласие е приключило, мислите ми продължават 
да се връщат към това какво се е случило 

.758

5. Аз съм склонен да „размишлявам“ или постоянно да мисля за неща, които са ми се 
случили впоследствие 

.781

6. Не си губя времето да преосмислям неща, които са приключили и извършени вече .626

7. Често си играя с мислите си как съм се държал в минали ситуации .731

8. Често установявам, че си правя преоценка на нещо, което съм направил .621

9. Никога не преживявам или задържам в себе си неща за дълго време .474

10. Лесно ми е да не допускам нежелани мисли в мислите ми 

11. Често размишлявам върху епизоди от живота ми, за които не би трябвало вече да 
ме е грижа 

.703

12. Прекарвам доста време в мислене за минали смущаващи или разочароващи моменти .670

13. Философското или абстрактното мислене не ми се нрави чак толкова .521

14. Не съм наистина съзерцателен тип като човек 

15. Обичам да изследвам моя „вътрешен“ Аз .693

16. Моите нагласи и чувства към нещата ме очароват 

17. Наистина не се интересувам от интроспективно или себенасочено мислене .473

18. Обичам да анализирам защо правя определени неща .630

19. Хората често казват, че аз съм „дълбок“, интроспективен тип личност .442

20. Не се интересувам много от себеанализиране  .617

21. Аз съм много любознателен към себе си по природа .659

22. Обичам да размишлявам върху природата и значението на нещата .704

23. Често обичам да гледам на живота си по философски начин .727

24. Да размишлявам върху себе си не е моята идея за забавление .427

Процент на обяснена вариация % 21.39% 35.93%

Алфа на Кронбах 0.73 0.84
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Първият фактор, „Ригидно осмисляне“, обяс‐
нява 21.39% от вариацията. В  него с високи фак‐
торни тегла се включват айтемите от 1 до 12, ка‐
то се изключи айтем 10, който е с факторно тег‐
ло, по‐ниско от 0.40.  Той има висок коефициент 
на вътрешна консистентност  (α =  .73),  а корела‐
цията между всеки айтем и цялата скала варира 
от  висока  (R=0.474)  до  много  висока  (R=0.781) 
(виж табл. 1). 

Вторият  фактор,  „Проактивно  осмисляне“, 
обяснява  35.92% от  вариацията  и  също има  ви‐
сок коефициент на надеждност алфа 0.84. В него 
влизат от 13 до 24, като се изключат два айтема с 
факторни  тегла  по‐ниски  от  0.40  –  айтем  14  и 
айтем 16.  

От  скалата  за български  условия общо отпа‐
дат три айтема – айтем 10, айтем 14 и айтем 16, 
които са с факторни тегла, по‐ниски от 0.40 (виж 
Приложението).  Така,  за  бъларски  условия  ска‐
лата на Трепнел и Кембъл се състои от 21 айте‐
ма, а не както е в оригиналната ѝ версия от 24. 
Експлораторният  факторен  анализ  показва  пъл‐
но съответствие с оригиналната скала. От ригид‐
но осмисляне отпада един айтем, а от проактив‐
но осмисляне – два айтема. Потвърждава се яс‐
ното отграничаване на ригидното и проактивно‐
то  осмисляне,  както  и  изразеността  и  на  двете 
скали. 

 
КОРЕЛАЦИОНЕН АНАЛИЗ 

Двата типа осмисляне са изразени в еднаква 
степен  (ригидно  осмисляне  M=41.37,  SD=8.29, 
проактивно осмисляне M=41.00, SD=6.84),  което 
е  още  едно  потвърждение  на  паралелното  им 
протичане  и  значимост  като  част  от  процесите, 
описващи  себеопределянето  и  себерегулацията 
в  периода  на  възникваща  зрялост.  Това  се  пот‐
върждава допълнително и от незначимата коре‐
лация  между  скалите  за  проактивно  и  ригидно 
осмисляне  е  (0.12).  Двата  типа  осмисляне  имат 
различна функция и насоченост. Това провокира 
интереса и към проследяване на връзките меж‐
ду ригидното и проактивното осмисляне и иден‐
тичността и самооценката. 

В табл. 2 са представени данните от корела‐
ционния  анализ,  разкриващ  връзките  между 
дименсии на възникваща зрелост, самооценка и 
ригидно  и  проактивно  осмисляне.  Дименсиите 
на  възникваща  зрелост  са  шест:  Изследване  на 
идентичността,  Експериментиране/възможности, 
Негативност/нестабилност, Фокусиране върху себе 
си,  Чувство  за  “помежду“,  Фокусиране  върху 
другите  и  са  измерени  с  Въпросника  за  измер‐
ване  на  дименсиите  на  възникващата  зрелост 
(IDEA), адаптиран за български условия от Е. Па‐

пазова  [2].  Самооценката  е  измерена  с  използ‐
ване  на  скалата  на  Розенберг  за  измерване  на 
общата самооценка, стандартизирана за българ‐
ски условия от М. Дилова, Е. Папазова и М. Ко‐
ралов  [1]. 

Самооценката и измеренията на идентичност‐
та са избрани за търсене на корелации с ригидното 
и  проактивното  осмисляне,  тъй  като  всички  те  са 
базови компоненти, описващи развитийните про‐
цеси и себерефлексията в периода на възникваща 
зрелост.  Целта  е  да    се  определи  в  каква  степен  
себерефлексията е обвързана със себевъзприема‐
нето и себеопределянето. 

 
Таблица  2.  Корелационни  зависимости  (***p<0.001; 
**p<0.01; *p<0.05) 

Дименсии на възникваща-
та зрелост 

Ригидно 
осмисляне 

Проактивно 
осмисляне 

Изследване на идентичността 0.22** 0.20** 

Експериментиране/ 
Възможности 

0.13 0.23*** 

Негативност/Нестабилност 0.34*** 0.13 

Фокусиране върху себе си -0.04 -0.01 

Чувство за „помежду“ 0.27*** 0.00 

Фокусиране върху другите 0.08 0.03 

Самооценка 0.25** -0.16* 

 
Наблюдават  се  значими  прави  от  ниски  до 

умерени корелации между четири от дименсии‐
те  на  възникващата  зрелост  с  ригидно и  проак‐
тивно осмисляне, както ниски корелации между 
самооценката  и  ригидното  и  проактивното  ос‐
мисляне.   

От дименсиите на възникваща зрелост коре‐
лации  не  се  наблюдават  с  фокусирането  върху 
себе си и фокусирането върху другите, вероятно 
поради припокриването. Изследването на иден‐
тичността логично е обвързано както с ригидно‐
то, така и с проактивното осмисляне, иманентни 
характеристики  на  процеса  на  себеизучаване  и 
себеопределяне. Интерес представляват остана‐
лите три корелации. Експериментирането с въз‐
можности има положителна връзка  само  с про‐
активното  осмисляне,  което  очертава    насоче‐
ността  за  в  бъдеще.  Обратно,  негативност/не‐
стабилност  като измерение на  себеусещането и 
чувството  за  кръстопът  като  характеристика  на 
възникващата зрялост са свързани единствено с 
ригидното осмисляне. 

Самооценката  е  по‐висока  при  по‐изразено 
ригидно  и  по‐слабо  изразено  проактивно  мис‐
лене. Този резултат е интересен и показва и ня‐
кои  адаптивни  функции  на  осмислянето  в  про‐
цеса  на  поддържане  на  самооценката,  която  е  
крехка  в  периода  на  възникваща  зрелост.  Въз‐
можно обяснение е търсенето на потвърждение 
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за  подкрепа  на  самооценката  е  в  ретроспекти‐
вен план, както и страховете, които са свързани с 
проактивното осмисляне и създават предпостав‐
ки  за  повишаване  на  несигурността,  което  имп‐
лицитно повлиява и на самооценката.   

ОБСЪЖДАНЕ 

Скалата  за  измерване  на  ригидно  и  проак‐
тивно осмисляне  е адаптирана за български ус‐
ловия и показва добри психометрични стойнос‐
ти, който я правят   надежден и валиден инстру‐
мент, който може да бъде използван с диагнос‐
тична  и  прогностична  изследователска  и  при‐
ложна цел.  

Потвърдено  е наличието на двата  самостоя‐
телно  и  паралелно  протичащи  процеса  на  ри‐
гидно и проактивно осмисляне, които  са харак‐
терни за  периода  на възникваща зрелост. Също 
така  те  са  специфично  обвързани  с  начина  на 
самоопределяне и  поддържане на  самооценка‐
та. Изборите на идентичността са обвързани със 
себерефлексия  както  рестроспективно,  така  и 
проспективно. От гледна точка на адаптивността 
ригидното  мислене  е  потвърдено  като  повиша‐
ващо  възприеманата  нестабилност  и  несигур‐
ност, докато проактивното е  обвързано основно 
с  планиране  на  бъдещето.  Това  има  широка 
сфера на приложимост в работата с лица в пери‐
ода на възникваща зрелост. Отбелязаната връз‐
ка  на  ригидното  осмисляне  с  нестабилността  и 
продължителността на преживяван дистрес  (Па‐
пазова  и  Александрова‐Караманова,  2016)  още 
по‐силно  акцентира  върху  нуждата  от  допълни‐
телно проучване на този въпрос. Мястото на ри‐
гидното  осмисляне  от  своя  страна  се  разкрива 
във връзката със самооценката, където изпълня‐
ва  подкрепяща  функция.    Спецификата  на  пре‐
ходния  период  и  изживяван  дисбаланс  е  веро‐
ятно обяснение на нуждата от търсене и подсил‐

ване  на  вътрешните  ресурси,  което  младежите 
намират в ретроспективен план.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Очертаната  перспектива  на  стимулиране  и 
подкрепа  на  проактивно  осмисляне,  от  една 
страна,  и    отчитане  на мястото  на  усвояване на 
ресурси за регулиране и на ригидното осмисля‐
не може да бъде в основата на приложни и кон‐
султативни програми. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 
Скала за проактивно и ригидно осмисляне на Трапнел и Кембъл 

За  всяко от следващите  твърдения,  оценете  доколко  сте  съгласен, използвайки  следната 
скала: Напълно несъгласен (1), Несъгласен (2), Неутрален (3) Съгласен (4) и Напълно съгла-
сен  (5). Със знака (*) са отбелязани обърнатите айтеми.  

Зачеркнатите айтеми отпадат от българската версия на въпросника поради ниски факторни тегла. 
 

 Твърдения: Напълноне-
съгласен  

(1) 

Несъгла-
сен 

(2) 

Неутра-
лен  

(3) 

Съгласен  

 

(4) 

Напълно 
съгласен 

(5)  

1 Вниманието ми често е насочено към аспекти от 
моята личност, за които би ми се искало да спра 
да мисля 

     

2 Изглежда винаги си повтарям на ум нещата, кои-
то наскоро съм казал или направил 

     

3 Понякога ми е трудно да спра да размишлявам 
за мен самия 

     

4 Дълго след като аргумент или разногласие е 
приключило, мислите ми продължават да се 
връщат към това какво се е случило 

     

5 Аз съм склонен да „размишлявам“ или постоянно 
да мисля за неща, които са ми се случили впос-
ледствие 

     

6 Не си губя времето да преосмислям неща, които 
са приключили и извършени вече* 

     

7 Често си играя с мислите си как съм се държал в 
минали ситуации 

     

8 Често установявам, че си правя преоценка на 
нещо, което съм направил 

     

9 Никога не преживявам или задържам в себе си 
неща за дълго време* 

     

10 Лесно ми е да не допускам нежелани мисли в 
мислите ми* 

     

11 
Често размишлявам върху епизоди от живота ми, за 
които не би трябвало вече да ме е грижа 

     

12 Прекарвам доста време в мислене за минали 
смущаващи или разочароващи моменти 

     

13* Философското или абстрактното мислене не ми 
се нрави чак толкова 

     

14* Не съм наистина съзерцателен тип като човек      

15 Обичам да изследвам моят „вътрешен“ Аз      

16 Моите нагласи и чувства към нещата ме оча-
роват 

     

17* Наистина не се интересувам от интроспективно 
или себенасочено мислене 

     

18 Обичам да анализирам защо правя определени 
неща 

     

19 Хората често казват, че аз съм „дълбок“, интрос-
пективен тип личност 

     

20* Не се интересувам много от себеанализиране       

21 Аз съм много любознателен към себе си по природа      

22 Обичам да размишлявам върху природата и зна-
чението на нещата 

     

23 Често обичам да гледам на живота си по фило-
софски начин 

     

24* Да размишлявам върху себе си не е моята идея 
за забавление 
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„ПСИХОПАТОЛОГИЯТА НА ПИЕР ЖАНЕ И ДИНАМИЧНАТА  
КОНЦЕПЦИЯ В ПСИХИАТРИЯТА” НА H. EY (1939)1 

 
 
 

                                                      
1 Ey H. La psychopathologie de Pierre Janet et la conception dynamique de la psychiatrie. Dans: Mélanges offerts à 
Monsieur Pierre Janet. Paris: Еditions d’Artrey, 1939 (превод на български: Г. Ончев).  

 
 

Днес е казано толкова много за „динамизма” и „ди-
намичните” нарушения, че допълнението по темата 
понякога изглежда като говорене заради самото гово-
рене. Доколкото ми е известно, съществуват три голе-
ми същински динамични концепции: на Джексън, 
Жане и Фройд. Защо и трите са динамични? Защото и 
трите отчитат действието на различни сили. Една ди-
намична теория в патологията се определя чрез възг-
леда за здравето като състояние на баланс между раз-
лични сили и на болестта като нарушение на този ба-
ланс. Но в такъв случай не са ли всички лекари „дина-
мично ориентирани”? Не, защото от времето на спора 
между лечителите от Кос и тези от Книдос много лека-
ри възприемат болестта като въздействие на едно 
външно тяло, подобно на паразит, което причинява 
симптоми, като че ли независими от физиологичните 
процеси. За тях патологията се свежда до няколко 
прости анатомо-клинични отношения, които могат да 
се разберат и без специални познания върху предшес-
тващото физиологично функционално равновесие. В 
менталната медицина тази тенденция, противополож-
на на духа на Хипократ и на каквато и да е динамич-
на концепция, дори преобладава.  Тя се изразява, най-
опростено, в твърдението, че изучаването на физиоло-
гичните функции и баланса на силите в личността е 
абсолютно ненужно за диагнозата и разбирането на 
психичните разстройства. Казано другояче, докато 
динамичните концепции в психиатрията изискват 
изучаване на йерархията на функциите, разрушени от 
болестта, механистичните минават и без него.  

Както може да се види, идеята за динамично рав-
новесие не е нито толкова всеобхватна, нито така ши-
роко разпространена, както би могло да се въобрази. 

КЛАСИЧЕСКО	ПСИХИАТРИЧНО	НАСЛЕДСТВО	//  

CLASSICAL	PSYCHIATRIC	LEGACY 
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Това би следвало да добави допълнителна 
тежест към заслугите на тези, които се бори-
ха за защита на тази антична традиция в 
медицината, преминаваща от „витализъм” 
към „натурализъм”. Само в тази перспектива 
може истински да бъде оценен огромният 
труд на Пиер Жане. Естествено, в психиат-
ричните среди, завладени от „механистичен” 
дух, този труд предизвиква различен отзвук. 
Има нещо леко забавно в начина на проник-
ване на нови синоними на по-старите тер-
мини в психиатричната литература. Назва-
нието „психастения”, означаващо невротич-
ния механизъм на психична слабост, просто 
замени термина натраплива невроза и се 
възприе от повечето алиенисти, без обаче да 
възприемат и динамичната концепция, коя-
то то предполага. 

Вярваме, че трудът на Пиер Жане заслу-
жава много по-висока оценка от тази за на-
лагане на етикета „психастенни“ на опреде-
лени пациенти, при това погрешно. Моето 
намерение в това кратко проучване е да 
разкрия по-дълбокото значение на този труд. 

Започвам изследването с отправна точка 
концепцията, която лично намирам за най-
задоволителна, а именно тази на Джексън, 
чиито принципи съм проучвал съвместно с 
J. Rouart. Ако ги приложим към психопато-
логията на П. Жане, ще се удивим от същ-
ностното сходство в динамичните концеп-
ции на двамата. Това е особено очевидно в 
сборника лекции на г-н Жане от 1932 г. под 
заглавие „Психичната сила и слабост”. 

Трите основни „Джексънови” принципа 
са следните: 

1. Болестта „разтваря” йерархичните 
функции, оттук и необходимостта да позна-
ваме типичните „нива на дисолуция”. 

2. Има два вида дисолуция на връзките 
– изолирана, която отговаря на нарушенията 
в неврологията; и обща, която е свързана със 
състоянията на лудост в психиатрията. 

3. Всяко разглеждане на нарушенията 
на йерархичните функции следва да се пра-
ви в дуална перспектива, защото някои от 
тези нарушения са резултат от дефицит (не-
гативни нарушения), докато други освобож-

дават изявата на невро-психични функции 
(позитивни нарушения).  

Нека сега разгледаме приликите и разли-
ките между психопатологията на Пиер Жане 
и тази динамична концепция.        

 
I. Йерархия и дисолуцията на психич-

ните функции в работите на П. Жане 

Основните аспекти в труда на г-н Пиер 
Жане са йерархията на функциите и под-
лежащото психично напрежение. Това, което 
наричаме психични функции, за него е 
просто поредица от поведения, които ръко-
водят връзката ни с реалността. Тези пове-
дения се разгръщат в постепенно усложня-
ващи се по трудност нива на мислене до 
пълно обхващане на света на обектите. Това 
е поредица от функции или степени на свър-
заност с реалността, които – без да изневе-
ряваме много на мисленето на Жане – могат 
да се представят по следния начин:  

Първата, най-малко обективната степен е 
тази, при която усещаме (с известно смуще-
ние), че мислим; това е първото картезианс-
ко стъпало на познанието – осъзнаването, че 
мислим. Втората е тази на идеите, психични 
комплекси, които вече се стремят към реал-
ността и са на една крачка по-далеко от 
чисто субективното. Третата е на въображе-
нието, при която под формата на фантазии 
ние конструираме реалност, отговаряща на 
нашето игрово поведение. 

Четвъртата е тази на мъртвото минало, 
което е вече по-реално и се състои от споме-
ни за реални неща, отговарящи на нашата 
памет. Петата степен е отдалеченото бъде-
ще, което се ръководи от нашите предвиж-
дания. Шестата степен е идеалът, който от-
говаря на нашата целенасоченост. Седмата е 
степента, в която близкото минало се пре-
живява почти като настояще, като усещане 
за „присъствие”. Осмата е на близкото бъ-
деще, което се ръководи от очакванията и 
подготовката ни. Деветата е нашето пси-
хично настояще, нашата текуща съзнавана 
психична реалност. Десетата, тази на сегаш-
ните действия, отговаря на чувствата, кои-
то регулират постъпките ни. Единайсетата е 
на сегашните събития, едно по-синтетично 
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конструиране на настоящето. Дванайсетата 
степен е на духовната и социалната реал-
ност и включва всички поведения, които ни 
свързват с другите. И накрая, тринайсетата 
е тази на реалността на обектите – същес-
твуването на външни тела, отграничени от 
нашето съзнание чрез операцията възприе-
мане на реалността.  

Тази класификация може, естествено, да 
изглежда условна поради броя на степените, 
който може да бъде увеличаван безгранично, 
но ще бъде голяма грешка да се разглежда 
йерархията на функциите за връзката с ре-
алността като чисто абстрактна. Всъщност 
Пиер Жане обича да представя своите раз-
работки така, че да изглеждат прости, но 
дидактичната и великолепно сократовата 
природа на неговото учение разкрива – пред 
тези, които са подготвени да го разберат – 
едно мощно „феноменологично” и дълбоко 
изживяно проникване в реалността. Незави-
симо дали изследва „поведението на кошни-
цата за ябълки”, на „чакане и очакване”, или 
на „заповед и подчинение”, неговата работа 
се концентрира изцяло върху конкретни 
факти. От гледна точка на настоящия ана-
лиз йерархията на функциите за връзка с 
реалността отговаря на развитието на функ-
циите в генетична перспектива. Постоянно-
то позоваване на примитивните, архаични 
начини на мислене е аналогично на Джек-
съновите идеи за еволюция на функциите и 
разкрива вдъхновеност от Спенсър. Може да 
се съжалява, ако ни е позволено да изразим 
това, че Жане не се потапя по-дълбоко в 
пластовете на инстинктивния живот и не 
разглежда от генетична перспектива йерар-
хията на функциите за връзка като еволю-
ция на инстинктивния живот. Тъкмо тук, 
без да се изключват взаимно, Жане и Фройд 
могат и трябва да бъдат допълвани.            

Добре известно е, че Пиер Жане започна 
своите проучвания върху неврозите, а ана-
лизите му върху хистерията и натрапливата 
невроза остават валидни и досега. Хистери-
ята, чрез проучванията върху хипнозата, е 
довела Жане до по-дълбоко разбиране за ин-
стинктивните механизми на несъзнаваното. 
Той разглеждаше тези нарушения от „фор-

мална” гледна точка просто като свиване на 
полето на съзнаваното и като вид регрес. 
Начална точка на неговото учение се оказа 
обаче изучаването и тълкуването на натрап-
ливостта и на натрапливата психоневроза. 
Натрапливостта не е изолиран феномен, а 
проява на слабост на психичната активност, 
или на психичното напрежение, слабост, ко-
ято психичната сила, неспособна за проява 
чрез по-висши актове, разпръсква към по-
ниски нива на поведение и отклонени идеи. 

Оттогава тази основна схема на понижа-
ване на психичното напрежение и на нару-
шение на функциите за връзка с реалността 
се разширява от Жане върху повечето пси-
хопатологични състояния. Той нарече в тази 
връзка “dementia præcox” форма на „психас-
тенна dementia”. По отношение на манийни-
те състояния той показа, че състоянията на 
възбуда не са израз на сила, а обратно – 
напразно изразходване на сила поради загу-
бата на контрол, който ги прави сравними с 
„епилептичните разряди”. Неговата моног-
рафия върху епилепсията е изцяло Джек-
сънова по дух и затова е изненадващо, че 
никъде той не се позовава на Джексън, ко-
гато пише за епилептичния припадък като 
за загуба на контрол, феномен на дезинхи-
биция. Цялата книга прокарва идеята за 
слабостта на психичното напрежение или 
дисолуция на психичните функции до състо-
яния, които определя, понякога шеговито, 
като по-ниско ниво на „икономически ба-
ланс”. Трябва да се подчертае обаче, че тък-
мо при налудностите и халюцинациите та-
зи идея съвпада изцяло с динамичната кон-
цепция. За да се приложи динамичната 
концепция към налудно-халюцинаторната 
активност, психопатологичните феномени 
първо трябва да бъдат подложени на щате-
лен анализ. Това прави Жане, при това мно-
го ясно. Тези нарушения могат да бъдат раз-
брани като нарушения на поведението, 
свързано с вярата и убедеността, и на съп-
ровождащите ги чувства. „Налудният е ин-
дивид, чиято реч се нарежда ниско в йерар-
хията на степените на свързаност с реал-
ността”, пише той. При налудния психични-
те операции се разпадат на примитивни 



БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2021, 6(3)  47 

 

 

елементи, които рушат структурата на соци-
алните функции, осбено на езика. Това пра-
ви налудностите и халюцинациите разбира-
еми от динамична перспектива.  

Така психопатологията на Пиер Жане 
съвпада изцяло с първия Джексънов прин-
цип. Тя разглежда психичните болести като 
регресивни, нисши прояви на отслабващо 
мислене, което, колкото повече се отдалеча-
ва от реалността, толкова повече разкрива – 
преди да заглъхне – пълния набор от психо-
патологични картини.               

 
II. Неврологични нарушения и пси-

хози 

Накратко припомнихме същината на 
психопатологията на Жане по отношение на 
психотичните и невротични състояния. 
Трябва да се подчертае обаче, че за него, 
както и за нас, разграничението между пси-
хоза и невроза, „полезно в практиката, е 
погрешно от клинично гледище...”. 

Нещата стават по-сложни при съчетание 
на психологичните проблеми с моторни и 
сетивни нарушения от неврологичен тип. 
Отхвърляйки разграничението между конс-
титуционални и придобити психози, Жане 
приема, че има разлика между „органични и 
функционални болести”. Прилагаме някои 
пасажи за неговото виждане по въпроса: 

„Да вземем например мъж след мозъчен 
кръвоизлив с хемиплегия и загуба на речта. 
Диагнозата се състои в констатацията, че са 
увредени органи, които са незаменими за 
функциите на ходене и говорене. Диагнозата 
е органично нарушение. От друга страна, 
ето и една млада жена със същата десност-
ранна хемиплегия и мутизъм. След специ-
фични изследвания като това на рефлексите 
и психологичните фукции си казваме: 
странно, няма увредени органи, няма орга-
нично нарушение, съответстващо на деснос-
транната хемиплегия и мутизма. Органите ѝ 
са здрави, тя лесно би могла да ходи и да 
говори; защо тогава не го прави? Отговорът 
е: защото не функционира. Може по-добре 
да разберем този пример, ако се обърнем 
към механичен обект като автомобила, кой-
то се движи, но стигайки до наклон, спира. 

Каквото и да се опитва по таблото и мотора, 
той не тръгва; нещо в него не работи. Това 
може да се дължи на две форми на инци-
дент и шофьорът трябва да направи пра-
вилната диагноза. Първата е: не работи, за-
щото нещо е счупено – това е органична 
причина. След щателен оглед обаче може да 
се окаже, че нищо не е повредено, а маши-
ната не върви, защото резервоарът за гориво 
е празен. Това разграничение незабавно ка-
ни към размисъл. Дали идеята органична 
лезия – функционално нарушение е напълно 
ясна? Разграничението предполага странно 
правило: че в живия организъм може да са 
налице сериозни разстройства без органична 
причина... 

...Приемлива ли е тази концепция и днес? 
Наистина ли при функционалните наруше-
ния на невропата, който няма мозъчно ув-
реждане, няма нарушение другаде? Както 
току-що ви казах, има болести на черния 
дроб, на червата, интоксикации, изобщо ня-
ма болест без лезия, и не е нито логично, ни-
то правилно да допускаме подобно нещо2.”            

Без преувеличение може да се каже, че 
разграничението между „органични” и „фун-
кционални” нарушения, допускано от Жане, 
не е нищо друго освен разграничението на 
Джексън между изолирани дисолуции от 
неврологичен тип и общи дисолуции от пси-
хиатричен тип. С уговорката, че изолирани 
и общи дисолуции са по-ясни като термино-
логия от органични и функционални. Защото 
да се твърди, че някои нарушения на двига-
телната активност, сетивността и поведени-
ето са органични, а други неорганични, е 
донякъде странно, след като всички според 
Жане имат органични лезии. Както и да се 
твърди, че някои нарушения са „функцио-
нални”, а други „нефункционални”, е стран-
но, защото независимо дали става дума за 
моторно нарушение, или за натрапливост, те 
нарушават функционирането.  

Мисля, че това разграничение от концеп-
цията на Джексън между парциални (или 

                                                      
2 Това последно изречение ще изненада много от тези, 
които, гледайки на г-н Жане като на „психолог”, не 
знаят, че неговият възглед не само не изключва, но и 
изисква органична причина за психозите. (бел. H. Ey)  
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„локални”) изолирани дисолуции на базисни-
те сензомоторни функции и общите дисолу-
ции на психичната активност, опериращи 
на различни психопатологични нива, допри-
нася за правилното разбиране на отношени-
ята между неврологията и психиатрията.       

П. Жане отива дори по-далече, като из-
тъква, че психопатологичните синдроми при 
неврози и психози могат да се причинят от 
общосоматични, вродени или придобити, 
проблеми, а не от нервни. Това понякога е 
така, но е очевидно, че много мозъчни про-
цеси могат по униформен и глобален начин 
да доведат психичните функции до регрес, 
до слоеве, присъщи на различните психози. 
Достатъчно доказателства за това предлагат 
патологията на интоксикациите, наследст-
вените дефекти, сифилисът, епидемичният 
енцефалит или мозъчните тумори. 

...Точката, в която съгласието между две-
те концепции, на Жане и Джексън, е най-
изразено, е обусловеността от органични 
нарушения и при двата вида разстройства – 
както за психозите и психоневрозите, така и 
за неврологичните разстройства. Както пи-
ше Жане в цитирания по-рано пасаж: „... 
няма болест без лезия, и не е нито логично, 
нито правилно да допускаме подобно нещо”.  

 
III. Дефицитарни нарушения и меха-

низъм на симптомообразуването 

В концепцията на Джексън за психопа-
тологичните състояния се прави разграни-
чение между негативни белези на увреда на 
функциите и позитивни белези, които изда-
ват оцеляването на някои функции. Това 
разграничение се припокрива с разграниче-
нието на Bleuler между първични и вторич-
ни симптоми. Според този основен аспект на 
динамичната концепция симптомите на бо-
лестта са предизвикани, естествено, от орга-
ничен етиологичен фактор, но лезията не 
създава механично всички симптоми. Често 
съм изтъквал, че можем да разберем връзки-
те между симптома и лезията само чрез до-
пускане на празнина между тях, органо-
клинична празнина, запълвана от оцелява-
щите психични сили. 

Тази гледна точка обяснява активния 
характер на някои симптоми, който не мо-
же да бъде обяснен без позоваване на под-
лежащи функции. Тук концепцията на Пиер 
Жане не е така детайлна, поне според ме-
не... Той предпочита да се фокусира повече 
върху дефицитарните симптоми и по-малко 
върху оцеляващия психичен аспект. В това 
отношение в трудовете на Жане може да се 
открои динамична концепция, която е по-
вече „формална” и „интелектуална” (прило-
жима почти изцяло към по-високите, и по-
специално към социалните функции), от-
колкото емоционална и инстинктивна. По 
това той се различава от Фройд. Концепци-
ята на Джексън пък, която показахме, че е 
изцяло съпоставима с тази на Жане, включ-
ва съвсем свободно несъзнаваните сили в 
различните нива на дисолуция на психич-
ната активност. Регресията не е само пси-
хична слбост, както изтъква Жане, но и ос-
вобождаване на по-ниски сили, които си 
имат своя история. Истинската „естествена 
история” на психопатологичните състояния 
трябва да обхваща както патологията на 
загубените функции, проучена възхитител-
но от Жане, така и патологията на позитив-
ните симптоми, пълни с оцелели психични 
сили. Тук, както вече отбелязах, проучвани-
ята на Жане трябва да намерят своето до-
пълнение в тези на Фройд, поне в контекста 
на органичната концепция на Джексън. По 
този начин, чрез включване на идеята за 
инстинктивната мощ, психопатологията на 
Жане може да стане не така безразлична 
към съдържания, тенденции и афекти и да 
ги приеме не само за регулатори на функ-
ции, но и като феноменологични реалности. 
Защото това, което липсва в теорията на 
Жане и липсата му никога не бе преодоляна 
от иначе брилянтните му концепции, е 
движещата сила: инстинкт. От своя стра-
на, аз мисля, че всяка динамична концеп-
ция е задължително „виталистка”. Затова тя 
е в конфликт с медицинските теории, про-
изхождащи от механистичния атомизъм на 
19 век. И затова вероятно ще ми бъде прос-
тено за изразеното съжаление, че Жане, 
допринесъл толкова много в борбата тъкмо 
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срещу механистичните доктрини в психи-
атрията, не е достатъчно „джексънионист” 
и „виталист”, за да разпознае важността на 
инстинкта в еволюцията и дисолуцията на 
невро-психичните функции.    

 
В началото казахме, че има три дина-

мични концепции в невро-психиатрията, на 
Джексън, Жане и Фройд. Нека накратко ги 
сравним.  

Изцяло динамичната концепция на 
Джексън се основава на три принципа:  

1. Патологичното е неразбираемо без иде-
ята за йерархия и развитие на функциите. 2. 
Патологията на отношенията с реалността е 
неврологична, с изолирани дисолуции, и 
психиатрична, с общи дисолуции. И в двете 
области нарушенията се дължат на соматич-
ни или церебрални органични лезии. 3. Ця-
лата симптоматология на нивата на дисолу-
ция се състои от негативни дефицитарни 
нарушения (увредени по-висши функции) и 
позитивни нарушения, отговарящи на изя-
вата на оцелелите функции. От тази гледна 
точка формирането на симптомите позволя-
ва и изисква проявата на по-ниски сили на 
инстинкта.   

При Фройд имаме пълно съгласие с пър-
вия Джексънов принцип. При втория и тре-
тия обаче разликите са големи. Фройд отсто-
ява психогенезата на психичните разст-
ройства, т.е. липса на дисолуция от орга-
нични фактори и липса на негативни нару-
шения, по-специално при общите дисолуции, 
описани като неврози. 

При сравнение на психопатологията на 
Пиер Жане с теориите на Джексън и Фройд 
допирните точки и различията се открояват 
ясно. Жане се различава от Джексъновата 
концепция по това, че не отдава същото 

значение на формирането на позитивни 
симптоми от подлежащите сили на инстинк-
тите и несъзнаваното. Жане (както и Джек-
сън) се различава от Фройд пък по това, че 
не признава чистата психогенеза, и още по-
вече по това, че не включва влиянието на 
инстинктите в своята психопатология.  

Лесно се вижда предимството на „джек-
сънионизма” като синтетична динамична 
доктрина: тя може да разшири „жанеизма” 
и „фройдизма” без техните грешки и край-
ности.      

Представеното цели да осветли примор-
диалния аспект на „динамизма” на психопа-
тологията на Жане, който е в тясна солидар-
ност с принципите на Джексън и в близост 
до психопатологията на Фройд. Значението 
на водещите трудове на Жане е очевидно и 
без помощта на аналогиите с Джексън, но на 
нас ни се струва, че сравнението на тези две 
перспективи може да допринесе за по-добро 
разбиране на биологичния смисъл на тази 
плодотворна теория.  

Тук се позоваваме главно на последните 
работи на г-н Пиер Жане и на основните 
принципи на концепцията му, от която тео-
рията за психастенното естество на натрап-
ливостите е само фрагмент. Трябва да под-
чертаем и историческата роля на неговите 
проучвания, които са автентична връзка 
между психиатрията на 19-и век и тази на 
20-и. Теорията за различните степени на 
психично напрежение предлага път от 
нозографията на края на миналия век към 
съвременните психиатрични разбирания.  

 
 
 

Текстовете в рубриката са подбор  
на главния редактор. 
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Из рубриката „Хроника” на сп. „Медицински напредък”, 1902 г. 
 
96. От вестниците се научаваме, че бил повдигнат въпрос за затварянието на психиатрическа-
та болница в Петро-Павловския манастир и за обръщание на тоя манастир в сиропиталище. 
Мотивите за това били, че уж черквата при манастиря не могла да се държи в подобающата 
изправност и с нужното благочестие. Доколкото знаем, това е формален мотив, а действи-
телната причина за ходатайството, подкрепено и от Св. Синод, за затварянието на болницата 
е нежеланието на жителите от Лясковец да имат наблизо „лудница”. Предубеждение против 
„лудниците” се проявява навсякъде, гдето има психиатрически отделения, но това не може да 
служи за достатъчен мотив да се унищожи една болница, от каквато ние имаме крайна нуж-
да. Ще се надяваме, че надлежните власти нема да погледнат леко на въпроса и че хода-
тайството за затварянието на П. Павловската болница ще остане неудовлетворено. 

 
Медицински напредък 1902, 3(11-12): 700-701. 
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Българско списание за психиатрия вече има сайт, на който могат да се намерят  
освен заглавия, автори и местоработи, резюмета с ключови думи на научните публикации, 

още – информация за редакционната колегия и редакционния съвет, както и упътвания  
към авторите, в т.ч. етика и лоша практика на публикуване. 
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ 
 

ПОДГОТВЯНЕ НА ПУБЛИКАЦИЯ ЗА НАУЧНО МЕДИЦИНСКО ИЗДАНИЕ 
Научният продукт представлява създадено или адаптирано ново знание. Научният текст трябва да е резултат от внимателно обмисляне и пре-
ценка 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 съпоста-
вимостта на сравняваните групи; обяснява се използваният метод като подходящ за поставената цел, посочват се статистическите методи, дек-
ларира 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 поставе-
ните 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 изпол-
звани и са необходими, за да се очертае основата, върху която се гради изследването. Да не се предлага изобилие на литература за сметка на 
нейната актуалност. Да се минимизира автоцитирането. Настойчиво се препоръчва цитирането (познаването) и на български източници. 
Цитиранията на библиографските източници в текста се обозначават с цифри в квадратни скоби по реда на появата им. Библиографията се под-
режда по реда на поява на източниците в текста. Изписването на всеки източник е на нов ред с арабска номерация. Данните се оформят по след-
ния начин: 
– Статии: Автор(и). Заглавие на статията. Заглавие на списанието (съкратено по Index Мedicus), година, том (volumen), номер на книжката (брой) 
в скоби, страници (от-до). Пример: Yakub YN, Freedman RB, Pabico RC. Renal transplantation in systemic lupus erythematosus. Nephron, 2019, 
27(1):197-201. 
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– Публикации от сборник: Автор(и). Заглавие. В: (за латиница In:) Заглавие на сборника. Поредност на изданието, редактори. Местоиздаване 
(град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: Wilkinson AH. Evaluation of the transplant recipient. In: Handbook of Kidney 
Transplantation. 6th ed. G. M. Danovitch (Ed.). Boston, Little, Brown and Co., 2019, 109-122. 
– Книги: Автор(и). Заглавие. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: Шейтанов Й. Системни васку-
лити. С., Мед. и физк., 2019, 8-11.  
– При цитиране на електронни публикации, ползвани от интернет, към авторите и заглавието се добавя и линк към публикацията заедно с дата-
та, 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. 
При цитиране на български източници под изписването на източника на кирилица същият се изписва и на латиница, като заглавието се превежда 
на английски, а имената на авторите и на изданията или издателствата се траслитерират (напр. Bulg. sp. psihiatr. или Med . fizk. ) . 
 
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 посо-
чено 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 критич-
ните 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 про-
веждащите 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 ин-
формация. 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 Брой думи в основния текст Брой думи в резюмето Брой референции 
Оригинална статия 2500-5000 200-300 30 
Обзор 3000-6000 100-200 50 
Клиничен случай 1000-3000 100-200 20 
Кратко научно съобщение, реферат, рецензия 500-1000 – 10 

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

Материалите се изпращат на e-mail: bulg.j.psychiatry@gmail.com 
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS 

 
PREPARING A PAPER FOR A MEDICAL SCIENCE JOURNAL 
A scientific product represents a newly produced or adapted knowledge. The scientific text is meant to be a result of careful consideration and eval-
uation of all details of the report. Presentation of scientific information is supposed to have strict consistency and sequence, a concise and exact 
wording, objective assertion of facts; convincing argumentation. Clearness of wording is a priority. The scientific report is characterized by specific 
requirements for the structural-compositional appearance of different genre types (article, review, case report, abstract).  
The following are accepted for publishing: original articles, reviews, clinical case reports, reference papers, 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 distrib-
uted also through secondary informational titles (data bases), i.e. it should include the main elements of the scientific contribution. It should not 
contain either citation or illustrative material, or abbreviations, which can be precluded.  
 
Key words are used for topical categorization of a paper in data bases and 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: 
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– 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. 
When citing Bulgarian sources, below its Cyrillic writing the source should be presented also in Latin, with the title translated in English, while the 
names of the authors and the journals or publishers should be transliterated (e.g., Bulg. sp. psihiatr. or Med fizk.). 
 
ETHICAL NORMS IN PUBLISHING  
Authors must warrant that they submit for publication their own studies and in case different author's data and/or text are used, these are specified 
by citations. Strict adherence to copyright issues is maintained – texts including more than 10% of literal replication of different publication are 
returned for reprocessing. 
A secondary publishing of the same science paper in a periodical is allowable only in the form of a secondary publication reflecting the data from an 
original publication, which is explicitly quoted. Corresponding author declares that the material has not been published previously, except in the 
form of an abstract for a scientific event, and has not been submitted to other journal. 
All researchers contributing to the concept and fulfillment of the scientific study should be listed as co-authors. The corresponding author must 
ensure that they have approved the final variant of the paper submitted for publication and have been informed on the critical notes and 
recommendations for correction following peer review. 
In the end of the paper, authors can express acknowledgements to individuals or authorities providing intellectual contributions or a material or 
financial support. 
Authors assume the responsibility for the contents of their publications. Presented papers and the studies described in them should comply with the 
established ethical standards on performance of the clinical and/or experimental studies on human subjects (the Helsinki Declaration) and 
experimental animals. Patients must not be referred by names and initials and images, on which they can be identified, must not be presented. 
Declaring the lack of conflict of interests, the absence or presence of financial association of study and the institutions performing it, is desirable. 
 
STATISTICAL PROCESSING 
Statistical methods must be described sufficiently so the informed reader with access to original data can check the presented results. The results 
must be presented quantitatively (if possible) by appropriate indicators for the measurement error or uncertainty (e.g., confidence intervals). Avoid 
using only p-values in the verification of a hypothesis since this approach does not generate sufficient quantitative information. Quoting the correct 
p-values in addition to the appropriate confidence intervals is desirable. 
The number of measurements (sample size) is mandatorily given and the method of calculation is justified. 
Statistical programs for the performance of analysis must be described. 
The used statistical terms, abbreviations and symbols should be defined unambiguously. 
 
TECHNICAL LAYOUT 
An article starts with the title (without abbreviations), the names of authors (without academic or other titles), their workplaces designated by 
numeric indices, abstract, key words.  
Corresponding author shows contact data (e-mail, optionally – postal address and telephone).  
 
Volume (approximately) of submitted papers: 

Type of publication Word count in the main text Word count in the abstract Number of references 

Original article 2500-5000 200-300 30 
Review 3000-6000 100-200 50 
Clinical case report 1000-3000 100-200 20 
Short communication, reference paper, review 500-1000 – 10 

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

Етичните стандарти за публикуване 

Етичните стандарти на публикуване целят да осигурят високо качество на научните публикации и публично доверие в научните резулта-

ти. Редакторите взимат адекватни  мерки за идентифициране и недопускане до публикуване на материали, отразяващи проучвания с 

нарушена изследователска етика, и няма да насърчават подобни практики.    

Изследователски интегритет 

Редакторите очакват изследванията, публикувани от списанието, да отговарят на следните критерии: 

 честност във всички аспекти на изследователската работа; 

 скрупульозна наблюдателност, изчерпателност и прецизност при провеждане на изследването; 

 прозрачност и откритост в комуникацията; 

 грижа и уважение към всички участници в изследването.    

Изследванията, които се провеждат върху хора или животни, трябва да бъдат одобрени от съответните етични комисии и да са съобра-

зени с международните етични и правни стандарти за научно-изследователска работа. Авторите трябва да зачитат правото на лично 

пространство и поверителност на участниците, да направят всичко възможно за анонимизиране на лични детайли, особено при описание 

на клинични случаи, и да получат необходимото съгласие за публикуване преди представяне на материала в списанието. 

Рецензиране 

Представените материали са обект на рецензия. Очаква се те да отговарят на високи академични стандарти. Ако са допуснати от главния 

редактор, материалите са разглеждат от рецензенти, които остават анонимни за авторите. Същината на процеса на рецензиране е полу-

чаване на компетентно мнение и съвет относно публикуването за ръкописите от експерт в съответната област. Рецензията е единично 

сляпа. Понякога може да се поиска становище и от допълнителен рецензент за материали, изискващи специализирана експертиза. Ре-

цензентите следва да се придържат към следните правила: 

 Становището трябва да бъде обективно. 

 Рецензентите могат да препоръчат и допълнителна литература за цитиране. 

 Рецензираните статии следва да бъдат третирани конфиденциално. 

 Рецензентите трябва да не са в конфликт на интереси. Редакторите и рецензентите трябва да откажат да участват в оценката на 

един представен материал, когато са в конфликт на интереси (вижте повече в раздела „Конфликт на интереси” по-долу). 

Плагиатство 

Авторите не трябва да използват думи, фигури или идеи на други без позоваване. Всички източници следва да се цитират на мястото, 

където се използват, и последващото им използване трябва да бъда ограничено и съпроводено с изрично позоваване и цитиране. Редко-

легията може да използва и специфични инструменти (като Crossref Similarity Check) за разпознаване на припокриване на представените 

материали с други публикации. 

Материали, за които се установи, че са плагиатствали от публикации на други автори, няма да се приемат за печат. При подобна конста-

тация за вече публикувана статия ще се наложи публикуване на корекция и оттегляне. 

Дублирани и припокриващи се публикации 

Разглеждат се само материали с оригинално съдържание, без да са публикувани преди това, включително и на език, различен от българ-

ския или английския. Могат да се разглеждат материали, чието съдържание е представяно преди това на конференция или конгрес или е 

част от дисертационен труд. Материалите, които се предлагат, не трябва да са предложени в друго издание, докато се разглеждат, и 

трябва да изчакат становището на рецензията преди предлагането им на друго място.   

Ако авторите използват като основа на своя ръкопис свои публикации или материали, които към момента се рецензират, те трябва да 

цитират предишните си публикации и да уточнят по какво предлаганият ръкопис се различава от тях.   

Манипулиране на цитирания 

Няма да се приемат за публикуване материали, за които се установи, че авторите са включили цитирания с единствената цел да се по-

виши броя на цитиранията на определена авторска публикация или на статии, публикувани в определено списание.   

Фабрикуване и фалшификация 

Няма да се приемат материали, за които се установи, че авторите са фабрикували или фалшифицирали резултатите, включително и 

манипулиране на изображения, а когато това се установи за вече публикувани статии, те ще бъдат оттеглени. 
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Авторство и благодарности 

Всички съавтори трябва да имат принос към конкретната разработка, да са съгласни с изводите и да са съгласни да бъдат автори. За повече 

подробности могат да се следват препоръките на International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Всеки, който е допринесъл за проучва-

нето или за подготовката на ръкописа, но не е автор, следва да бъде включен в списъка с благодарностите, ако е съгласен с това. 

Конфликти на интерес 

Конфликти на интерес са налице тогава, когато причини извън научноизследователската работа могат да повлияят върху нейната неут-

ралност или обективност. Това може да стане на всеки етап от изследването, при подготовката на ръкописа или по време на рецензира-

нето му. При несигурност е по-добре да се заяви потенциален конфликт на интерес или да се обсъди това с редактора. Материали с не-

деклариран конфликт на интерес, за които се установи по-късно, че такъв е налице, могат да бъдат отхвърлени. Повече информация за 

конфликти на интерес може да се намери в препоръките на ICMJE. Възможните конфликти на интерес не винаги са основание за непуб-

ликуване; те обаче трябва да бъдат заявени, за да могат другите да формират информирано мнение за разработката и процеса на ней-

ното рецензиране. 

Ако се установят конфликти на интерес след публикуването, може да се наложи публикуване на corrigendum. 

Конфликтите на интерес могат да бъдат (без това да е изчерпателен списък): 

 Финансови – финансиране или други плащания, стоки или услуги, получени или очаквани от авторите във връзка с предмета на изс-

ледването, или от организации с определен интерес от научните резултати 

 Свързани с местоработата – свързаност с работодател, борд или организация, които могат да имат определен интерес от резултати-

те на изследването 

 Свързани с интелектуална собственост – патенти или запазени марки, притежавани от някой или някоя организация 

 Лични – приятели, членове на семейството или други близки лични връзки 

 Кариерни – съперничества или преднамерно критикуване на чужди работи. 

Ако няма конфликти на интерес, това също трябва да се декларира. 

Всяко финансиране, независимо дали е в конфликт или не, следва да бъде декларирано. 

Рецензентите трябва да не са в конфликт на интереси. Редакторите и рецензентите трябва да откажат да участват в оценката на един 

представен материал, когато: имат тясно сътрудничество или тясна лична свързаност с някой от авторите; имат финансов интерес в 

предмета на проучването; или чувстват, че не могат да бъдат обективни. 

Грешки 

Грешки, допуснати от авторите, могат да се коригират чрез corrigendum, а грешки, допуснати от издателя – чрез erratum. 

 

Такси 

Не се изискват никакви такси за обработване на ръкописите или за публикуването им. 

Реклами 

Списанието допуска ограничено, адекватно и понякога целево рекламиране на последните си страници. Рекламите трябва да бъдат:   

 независими от решенията на редактора какво да се публикува и 

 ясно отграничими от съдържанието. 

Редакторите запазват правото си да отхвърлят или премахват всяка реклама, която предизвиква съмнение, че е в противоречие с добра-

та практика на научното публикуване или с нашите етични принципи.    
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