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СПЕЦИФИКА И ДИНАМИКА НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА ПО ВРЕМЕ 
НА БОЛКА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА БОЛКА И ДЕПРЕСИЯ

Татяна Телбизова1, Иван Александров2

1 Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – Варна
2 Катедра по здравни грижи, филиал Сливен, Медицински университет – Варна

Резюме. Депресията е фактор, който вероятно влияе не само върху усещането на болка, а и върху 
преживяванията на болка. Целта на изследването е да се анализират и обобщят специфичните 
преживявания по време на болка при пациенти с хронична болка и депресия. Материал и ме-
тоди: Проведеното фазово изследване на извадка от 120 пациенти с хронична болка премина в 
два етапа с период от три месеца между тях. Според наличието на депресивен епизод извадката 
се организира в две групи – 61 пациенти без депресия и 59 пациенти с клинични данни за де-
пресия. Между двата етапа на изследването всички пациенти с депресия провеждат лечение с 
антидепресанти. За оценка на извадката се приложиха два вида методи: 1) количествени методи 
– HAM-D-17 – за оценка на тежестта на депресията, въпросника на Spielberger – за оценка на сте-
пента на ситуативната и на личностната тревожност, и VAS – за оценка на интензивността на бол-
ката; 2) качествен метод – контент-анализ на отговорите на въпроса „Как се чувствате по време на 
болка?“. Резултати: Изследваната извадка е със средната възраст 51,90 ± 11,94. Делът на жените 
е преобладаващ (81.7%) спрямо този на мъжете (18.3%). Групата с депресия е с високи средни 
стойности на ситуативната и личностната тревожност по време на двата етапа от изследването. На 
първия етап при умерено изразена средна стойност на тежестта на депресията, контент-анализът 
разкри специфични преживявания по време на болка за отчаяние, понижена самооценка, вина 
и суицидни идеи. С понижение на средната стойност на тежестта на депресията от умерена към 
лека, се редуцира броят на специфичните преживявания на втория етап. Заключение: Депресията 
влияе върху спецификата на преживяванията по време на болка, разкриващи потенциален риск 
от автоагресивно поведение. Следователно търсенето на симптоми на депресия и на специфични 
преживявания по време на болка и тяхното лечение могат да бъдат от съществено значение за 
справянето с хроничната болка.
Ключови думи: хронична болка, депресия, преживявания на хронична болка, контент-анализ 

SPECIFICS AND DYNAMICS OF EXPERIENCES DURING PAIN 
IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN AND DEPRESSION

Tatyana Telbizova1, Ivan Aleksandrov2

1 Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Varna
2 Department of Health Care, Sliven Affiliate, Medical University – Varna

Abstract: Depression is a factor that probably affects not only the sensation of pain, but also the pain 
experiences. The aim of the study was to analyze and summarize the specific experiences during pain 
in patients with chronic pain and depression. Materials and methods: A phase study of a sample of 120 
patients with chronic pain was performed in two stages with a period of three months between them. Ac-
cording to the presence of a depressive episode, the sample was organized into two groups – 61 patients 
without depression and 59 patients with symptoms of depression. All patients with depression were 
treated with antidepressants between the two stages. Two types of methods were used to assess the 
sample: 1) quantitative methods – HAM-D-17 – to assess the severity of depression, Spielberger ques-
tionnaire – to assess the degree of state and trait anxiety and VAS – to assess the pain intensity; 2) quali-
tative method – content-analysis of the answers to the question “How do you feel during pain?”. Results: 
The mean age of the sample was 51.90 ± 11.94. The share of women predominated (81.7%) over that of 
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men (18.3%). The group with depression had high mean values   of state and trait anxiety during the two 
stages of the study. In the first stage, when the mean value of the severity of depression was moderate, 
the content-analysis revealed specific experiences during pain of despair, low self-esteem, guilt, and su-
icidal ideation. The reduction of the mean value of the severity of depression from moderate to mild in 
the second stage, led to a decrease in the number of specific experiences. Conclusion: Depression affects 
the specifics of experiences during pain, revealing a potential risk of auto-aggressive behavior. Therefore, 
the search for depressive symptoms and specific experiences during pain, and subsequently, their man-
agement, are crucial for coping with chronic pain in patients with depression and chronic pain.
Key words: chronic pain, depression, chronic pain experiences, content analysis

Въведение
Депресията се среща по-често сред пациен-

тите с хронична болка спрямо общата популация 
[1]. Тя участва в интерактивен комплекс от би-
опсихосоциални процеси, дирижиращи изявата 
и поддържането на хроничната болка и влияещи 
върху резултатите от нейното лечение. Съчета-
нието на хроничната болка с депресия повишава 
риска за развитие на инвалидност и на автоагре-
сия [2]. В тази връзка коморбидността депресия 
и хронична болка заема приоритетно място в ра-
ботата на много изследователи, търсещи ефек-
тивни инструменти за тяхната комплексна оцен-
ка и подходящи средства за тяхното лечение.

Депресията влияе върху обективните симп-
томи и субективните преживявания на болката. 
Тя способства за понижаването на толеранса и 
за повишаването на чувствителността към бол-
ка [3]. Причислена към емоционалните фак-
тори, депресията участва при формирането 
на преживяванията на болката. Според Eimer 
и Freeman преживяването на болка обхваща 
всички „емоционални и психологически факто-
ри, повлияващи начина, по който човек интер-
претира или възприема предаваните сигнали, 
предизвикани от вредни стимули, и обратно, 
възприемането на вредните стимули определя 
емоционалните и психологични реакции на чо-
века към физическите усещания“ [4]. Така въз-
приетите чрез тялото болкови стимули се явя-
ват източник на преживявания [5]. J. Bullington 
нарича „живо тяло“ мястото, където болката се 
преживява. Тя го определя като част от обек-
тивното тяло, което е обект на различни меди-
цински интервенции. Именно „живото тяло“ е 
онова, което привлича вниманието на специа-
листите по време на болка [6].

Преживяванията на болка варират между 
отделните индивиди и в рамките на самия ин-
дивид, поради своите контекстуални, емоцио-
нални, когнитивни и съдържателни (смислови) 
аспекти [5]. Емоциите са сред основните факто-
ри, участващи при формирането на преживява-

нето на болка и влияят върху начина, по който се 
възприемат вредните стимули [4]. Освен депре-
сията друг емоционален фактор, асоцииран 
с хроничната болка, е тревожността [2], която 
често съпътства депресивния епизод при хро-
нична болка [7]. 

Редица автори подчертават, че хроничната 
болка и свързаните с нея емоции (депресия и 
тревожност) не трябва да се разглеждат изоли-
рано, бидейки част от общо състояние. Такава 
възможност предоставят качествените методи 
за изследване на преживяванията. Всяко пре-
живяване е лично и субективно и в тази връз-
ка феноменологичните анализи започват от 
личното преживяване към общото описание. 
Повечето феноменологични изследвания са 
насочени предимно към описание на прежи-
вяванията, свързани със същността на хронич-
ната болка и нейните негативни последици за 
всички сфери от живота на личността, обхва-
щайки лица с хронична болка от един и същи 
клас или социална група. В малко проучвания 
са изследвани ролята на емоционалните фак-
тори (депресия и тревожност), начинът на въз-
приемане на ситуацията по време на болка и 
спомените за преживяна в миналото болка за 
формирането на преживяванията [8].

Целта на изследването е да се анализират и 
обобщят специфичните преживявания по време 
на болка и да се изследва тяхната динамика при 
пациенти с хронична болка и депресия.

Материал и методи
Проведе се рандомизирано изследване на 

120 хоспитализирани пациенти в УМБАЛ „Св. 
Марина“ – Варна, с хронична немалигнена болка 
от различен произход. Дизайнът на изследване-
то  е одобрен от Комисията по етика на научните 
изследвания към МУ „Проф. д-р Параскев Стоя-
нов“ – Варна. Изследването е фазово и премина 
в два етапа с период от три месеца между тях. 
Оценката на психическото състояние на участни-
ците се извърши съобразно критериите на МКБ – 
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10 за депресивен епизод. Според наличието на 
депресивен епизод общата извадка се раздели 
на две групи – група без депресия (n = 59) и гру-
па с депресия (n = 61). Между двата етапа на из-
следването всички пациенти с депресия провеж-
дат медикаментозно лечение с антидепресанти. 

За изпълнението на целите на изследването 
са подбрани количествени и качествени методи. 
Количествените методи обхващат следните ска-
ли за оценка: 1) Hamilton Depression Rating Scale 
(HAM-D-17) – за оценка на тежестта на депресия; 
2) въпросник на Spielberger – скала (S) за оценка 
на ситуативната тревожност (STAI – форма Y1) и 
скала (Т) за оценка на личностната тревожност 
(STAI – форма Y2); 3) визуалноаналогова скала 
(VAS) – за оценка на интензивността на болката. 
Показателите тежест на депресия, степен на си-
туативна тревожност и интензивност на болката 
се изследват по време на двата етапа на изслед-
ването.  Личностната тревожност се оцени само 
по време на първия етап, тъй като се счита за 
пос тоянна характеристика. 

За изследване спецификата и динамиката на 
преживяванията по време на болка се приложи 
контент-анализ като качествен метод. Извърши 
се анализ на съдържанието на  дословно запи-
саните отговори на въпроса „Как се чувствате по 
време на болка?“, зададен на всички участници 
по време на двата етапа на изследването.

Резултати

Изследвани са 120 пациенти с хронична бол-
ка с минимална възраст до 24 години и мак-
симална – до 76 години. Средната възраст на 
участниците е 51,90 (М = 51,90, SD = 11,94). Раз-
пределението по пол е неравномерно – делът 
на изследваните жени е 81,7% (n = 98), а този на 
мъжете – 18,3% (n = 22).

В зависимост от наличието на клинично изя-
вени симптоми на депресия според критериите 
за депресивен епизод на МКБ-10 общата извад-
ка се раздели на две групи: 1) група от 59 паци-
енти с хронична болка и без клинични данни  за 
депресивен епизод и 2) група от 61 пациенти с 
хронична болка и симптоми на депресия в рам-
ките на депресивен епизод.

Резултатите от разпределението на групата с 
депресия на първия етап според провеждане на 
антидепресивно лечение показват, че 73,78% (n 
= 45) от тях са на поддържащо лечение, 18,03% 
(n = 11) са преустановили лечението си по някак-
ва причина и 8,19% (n = 5) не са приемали нико-

га антидепресанти. В рамките на изследването 
всички пациенти провеждат поддържащо лече-
ние с антидепресанти.

Средните стойности на изследваните показа-
тели (тежест на депресия, степен на ситуативна 
и личностна тревожност и интензивност на бол-
ката) за двата етапа от изследването са предста-
вени съответно в табл. 1 и табл. 2. Честотните 
разпределения по основните скали са близки до 
нормалното.

Таблица 1. Средни стойности на изследваните показатели 
по групи – първи етап

Група Без депресия
(n = 59)

С депресия
(n = 61)

Показател Средно Станд. 
откл. Средно Станд. 

откл.

Тежест на  
депресия 
(HAM-D-17)

3,5424 1,77455 16,1475 5,86753

Ситуативна  
тревожност 
(STAI-Y1)

36,3559 8,88967 50,1475 13,89944

Личностна  
тревожност 
(STAI-Y2)

40,1695 7,84583 49,2295 11,39356

Интензивност 
на болка (VAS) 3,8475 1,95478 5,7705 2,73492

Таблица 2. Средни стойности на изследваните показатели 
по групи – втори етап

Група Без депресия
(n = 59)

С депресия
(n = 61)

Показател Средно Станд. 
откл. Средно Станд. 

откл.

Тежест на 
депресия 
(HAM-D-17)

3,8814 2,82894 13,3607 6,95948

Ситуативна 
тревожност 
(STAI-Y1)

35,4407 8,37334 49,2295 16,03475

Интензивност на 
болка (VAS) 3,1695 2,16678 5,2623 2,58135

В групата с депресия се отчете редукция на 
средните стойности на всички показатели на 
втория етап от изследването, като най-изразена 
е при показателя тежест на депресия. За първия 
етап от изследването средната стойност на по-
казателя тежест на депресия e в границите на 
умерено изразена тежест (М = 16,15, SD = 5,7). 
На втория етап от изследването, след провежда-
не на лечение с антидепресанти, тя се редуцира 
до леко изразена (М = 13,36, SD = 6,96). Групата 
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с депресия e с висока средна стойност на лич-
ностна (М = 49,23, SD = 11,39) и ситуативна тре-
вожност (М = 50,15, SD = 13,90), като последната 
се запазва висока и на втория етап от изслед-
ването (М = 49,23, SD = 16,03). Показателят 
интензивност на болката е с умерена средна 
стойност за двата етапа от изследването (1-ви 
етап: М = 5,77, SD = 2,73; 2-ри етап: M = 5,26, 
SD = 2,581) (табл. 1, табл. 2).

Групата без депресия e с лека интензивност 
на болката, умерени средни стойности на ситуа-
тивна и личностна тревожност и при двата етапа 
на изследването. На втория етап се отчита пови-
шаване на средните стойности на показателите 
тежест на депресия и интензивност на болката 
(табл. 1, табл. 2).

С цел търсене на статистически значими раз-
личия между двойките показатели от двата ета-
па на изследването се извърши Т-тест анализ по 
групи. В анализа не се включи показателят лич-
ностна тревожност, понеже се изследва само по 
време на първия етап. Резултатите показват, че 
за групата с депресия статистически значимо е 
различието само при двойката показатели те-
жест на депресия (t = 3,323, p = ,002). За групата 
без депресия статистически значимо е различи-
ето само при двойката показатели интензивност 
на болката (t = 2,174, p = ,034) (табл. 3).

Таблица 3. Степен на тежест (t) и степен на значимост (p) 
между двойките изследвани показатели по групи

Двойки 
показатели 
по групи

Група без депресия
(n = 59)

Група с депресия
(n = 61)

Степен 
на  

тежест (t)

Степен на 
значимост (р)

Степен 
на 

тежест (t)

Степен на 
значимост (р)

HAM-D1 & 
HAM-D2 -1,272 ,209 3,323 ,002

ST1 & ST2 ,849 ,399 ,569 ,571

VAS1 & VAS2 2,174 ,034 1,710 ,092

Легенда: HAM-D1 – оценка на тежестта на депресията чрез 
HAM-D-17 на I етап; HAM-D2 – оценка на тежестта на депресията 
чрез HAM-D-17 на II етап; ST1 – оценка на ситуативната тревожност 
чрез STAI – Y1 на I етап; ST1 – оценка на ситуативната тревожност 
чрез STAI – Y1 на II етап; VAS1 – оценка интензивността на болката 
чрез VAS на I етап; VAS2 – оценка интензивността на болката чрез 
VAS на II етап

Разпределението на групата с депресия спо-
ред тежестта на депресията на първия етап от из-
следването показва, че 54,2% от пациентите са с 
лека, 37,8% са с умерена и 8% – с тежка депресия. 
На втория етап от изследването се отчете уве-
личение на дела на пациентите с лека депресия 

(62,4%) за сметка на понижение на дела на тези с 
умерена (31,1%) и тежка депресия (6,5%) (фиг. 1). 

Фиг. 1. Разпределение на групата с депресия според те-
жестта на депресията, оценена с HAM-D-17

В групата с депресия преобладават паци-
ентите с висока личностна тревожност. Тех-
ният дял е 80,33%. Останалите 19,67% са с 
умерена личностна тревожност (фиг. 2).

Фиг. 2. Разпределение на групата с депресия според сте-
пента на личностната тревожност, оценена със STAI – фор-
ма Y2 от въпросника на Spielberger

Разпределението на групата с депресия по 
отношение на ситуативната тревожност показа, 
че на първия етап от изследването 64% от паци-
ентите са с висока, 27,8% са с умерена и 8,2% са 
с лека степен на ситуативна тревожност. На вто-
рия етап се отчете леко понижение на дела на 
пациентите с висока (62,5%) и лека (6,4%) степен 
на ситуативна тревожност и нарастване на дела 
на пациентите с умерена  (31,1%) ситуативна 
тревожност (фиг. 3).

Фиг. 3. Разпределение на групата с депресия според сте-
пента на ситуативната тревожност, оценена със STAI – фор-
ма Y1 от въпросника на Spielberger
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Извърши се контент-анализ на съдържание-
то на отговорите на въпроса „Как се чувствате по 
време на болка?“, дадени от всички участници в 
изследването. Целта на анализа е да се намерят 
специфичните преживявания по време на бол-
ка за двете изследвани групи. Общото за цялата 
група е наличието на хронична болка, а разли-
чието – депресия. По този начин сравнителният 
анализ на преживяванията между двете групи 
– със и без депресия, позволи определянето на 
специфичните преживявания по време на бол-
ка в групата с депресия. Динамиката на прежи-
вяванията се изследва посредством сравняване 
на честотата и на специфичността на преживя-
ванията, регистрирани по време на първия и 
втория етап от изследването.

За целите на контент-анализа е необходимо 
да се разграничат специфичните от доминира-
щите преживявания. Специфични са отличител-
ните и присъщите преживявания за изследвана-
та група. Спецификата им се определя от техния 
смисъл и от честотата, с която се срещат в от-
говорите на изследваните лица. За специфична 
категория преживявания се счете онази, която 
включва близки по смисъл единици (думи или 
словосъчетания), които се срещат значително 
по-често в отговорите на изследваната спря-
мо контролната група, където се регистрират 
с единични честоти. За доминираща категория 
преживявания се определи онази, която обхва-
щаше най-голям брой смислови единици, срав-
нено с останалите категории преживявания в 
изследваната и в контролната група.

Резултатите се анализират въз основа на 
честотата и спецификата на фиксираните смис-
лови единици за двата етапа от изследването. 
Резултатите от анализа на отговорите на въ-
проса „Как се чувствате по време на болка?“ за 
първия етап от изследването са представени в 
табл. 4.

За първия етап от изследването се извеждат 
следните категории преживявания:

 ● Преживявания, асоциирани с потиснато 
настроение по време на болка, се споделят 
най-често от групата с депресия, от които пре-
живяването за отчаяние е специфично. Мно-
го по-малко са споделените преживявания за 
тъга, потиснатост, угнетеност. 

 ● Преживявания, асоциирани с тревога, страх 
и гняв са втори по честота за групата с депресия, 
но в групата без депресия са с по-голяма чес-
тота и специфичност. Смислови единици като 
„агресивен“, „ядосан“, „гневен“, „уплашен“, „из-

нервен“, „притеснен“ преобладават в отговори-
те на групата без депресия.

 ● Преживяванията, свързани със самота и изо-
лация, са трети по честота в групата с депресия. 
Доминиращо е преживяването за безпомощ-
ност. Преживявания за изолираност, затворе-
ност, самотност са с по-ниска честота.

 ● На четвърто място в групата с депресия се 
явяват преживяванията, свързани с вина и по-
нижена самооценка, които са специфични за 
групата.

 ● Следващи по честота за групата с депресия 
са преживявания за уморяемост, спад на актив-
ността и нарушено внимание. При пациентите 
без депресия доминира преживяването за липса 
на концентрация. 

 ● Преживяванията, асоциирани с песимистич-
но бъдеще, са на шесто място в групата с депре-
сия, но в групата без депресия са по-чести.

 ● Липсата на промяна в преживяванията по 
време на болка („търпя“, „без промяна“, „успя-
вам да се справя“) са с много по-голяма честота 
и специфичност в групата без депресия. 

 ● В групата с депресия се регистрират прежи-
вявания, свързани със суицидни идеи. Макар и с 
ниска честота тези преживявания се определят 
за специфични, тъй като не се отчитат в групата 
без депресия.

 ● Преживявания на дискомфорт по време на 
болка се отчитат само в групата без депресия 
(табл. 4).

Резултатите от анализа на преживяванията 
по време на болка за втория етап от изследване-
то са представени в табл. 5.

За втория етап от изследването се извежда 
следната динамика в преживяванията по време 
на болка:

 ● Отново с най-голяма честота са преживява-
нията за тревога, страх и гняв в групата с депре-
сия. Уплахата и страхът се открояват като специ-
фични за групата с депресия.

 ● Преживяванията за потиснато настроение 
са втори по честота, от които преживяването на 
отчаяние е доминиращо. 

 ● Трети по честота са преживяванията за умо-
ряемост, спад на активността и нарушено вни-
мание, чиято честота е сравнима спрямо групата 
без депресия. 

 ● Преживяванията за самота са следващи по 
честота в групата с депресия. Преживяванията за 
самотност и изолираност се споделят от групата 
с депресия. Редуцира се броят на преживявани-
ята за безпомощност.
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 ● Преживяванията за песимистично бъдеще 
са на пето място за групата с депресия, като чес-
тотата им е по-висока спрямо първия етап от из-
следването.

 ● В групата с депресия се регистрират прежи-
вявания за физическия дискомфорт от болката и 
спрямо групата без депресия преобладават.

 ● Преживяванията за вина са следващи по чес-
тота, като в двете групи пациенти са с еднакъв брой.

 ● Отговори за липса на промяна на преживя-
ванията по време на болка отново преобладават 
в групата без депресия, макар и с намалена чес-
тота от първия етап.

 ● На последно място е преживяването за суи-
цидни идеи, фиксирано в отговора на един па-
циент с депресия. Тази категория не се регистри-
ра в групата без депресия (табл. 5).

Таблица 4. Контент-анализ на отговорите на въпроса „Как се чувствате по време на болка?“ – първи етап

Пациенти с хронична болка и депресия Пациенти с хронична болка без депресия

Преживявания за тревога, страх, гняв 44

Раздразнителен 12             Тревожен 6

Изнервен 4                          Гневен 1

Неспокоен 3                        Уплаха/страх 8

Напрегнат 10

Преживявания за тревога, страх, гняв 65

Раздразнителен 19               Агресивен 2

Напрегнат 12                        Ядосан 2

Тревожен 10                         Притеснен 3

Изнервен 5                            Уплашен 5

Гневен 5                                Нетърпелив 2

Преживявания за потиснато настроение 38

Потиснат 2                Тъжен 3

Отчаян 31                 Плачлив 1                Угнетен 1

Преживявания за потиснато настроение 10

Потиснат 6         

Отчаян 4           

Преживявания за самота 22

Изолиран 3                          Безпомощен 14

Самотен 1                            Ненужен  1

Затворен 2                           Неразбран 1

Преживявания за самота 10

Неразбран 1                         Безпомощен 6

Без подкрепа 1

Разочарован 2

Преживявания за понижена самооценка и вина 11

Виновен 2                            Унизен 1

Неспособен 4                      Без самочувствие 2

Нищожество 1                     Слаб 1

Преживявания за понижена самооценка и вина 1

Виновен 1

Преживявания за уморяемост, спад на активността и 
нарушено внимание 10

Бездеен 1                             Изморен 1

Дезинтересиран 1               Немощен 1

Отпаднал 3                          Изтощен 1

Омаломощен 1                    Без концентрация 1

Преживявания за уморяемост, спад на активността 
и нарушено внимание 7

Безсилен 1

Без концентрация 5

Остарял 1

Преживявания за песимистично бъдеще 7

Безперспективно 1              В неизвестност 1

Безнадеждно 1                    Несигурен 1

„Вързан за синджир“ 1        Зависим 2

Преживявания за песимистично бъдеще 10

Безполезен 5   

Несигурен 1

Зависим 4

Без промяна 6

Търпя 3

Без промяна 1

Успявам да се справя 2

Без промяна 16

Търпя 5                                 Контролирам се 1

Справям се 4                        Не се отчайвам 1

Не обръщам внимание 5

Преживявания, асоциирани със суицидни идеи 3

Без желание за живот 3

Преживяване за дискомфорт 9

Дискомфортно 4                   Неприятно 5
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Пациенти с хронична болка и депресия Пациенти с хронична болка без депресия

Преживявания за тревога, страх, гняв 44

Раздразнителен  13                    Тревожен 8

Изнервен 6                                  Гневен 4

Неспокоен 4                                Уплаха/страх 8

Напрегнат 10                               Ядосан 3

Преживявания за тревога, страх, гняв 57

Раздразнителен 13                    Агресивен 2

Напрегнат 11                              Ядосан 1

Тревожен 11                               Обезпокоен 1

Изнервен 4                                 Уплашен 1

Гневен 5                                     Притеснен 4

Неспокоен 3                               Раздиращо 1

Преживявания за потиснато настроение  36

Отчаян 23                                    Без настроение 1

Тъжен 2                                       Потиснат 6 

Преживявания за потиснато настроение 7

Отчаян 5                                     Тъжен 1

Остарял 1

Преживявания за уморяемост, спад на активността 
и нарушено внимание 16

Изморен 1                                    Безсилен 5

Отпаднал 1                                  Изтощен 1

Замаян 1                                      Измъчен 1

Объркан 1                                    Неадекватен 1

Концентриран върху болката 1

Без концентрация 1

Без желание за нищо 1

Преживявания за уморяемост, спад на активността 
и нарушено внимание 13

Вял 1

Уморен 4

Отпаднал 3

Отегчен 1

Без концентрация 3

Обсебен 1

Преживявания за самота 15

Изолиран 3                                  Безпомощен 8

Самотен 3                                    Асоциален 1

Преживявания за самота 10

Неразбран 1                               Безпомощен 6

Без подкрепа 1                           Разочарован 2

Преживявания за песимистично бъдеще 15

Нетрудоспособен 1                     В безизходица 1

Безнадеждно 2                            Зависим 6

Несигурен 2                                 Заклещен 1

Мисля песимистично 1               Наказан 1

Преживявания за песимистично бъдеще 2

Несигурен 1

В капан 1

Преживявания за дискомфорт 7

Дискомфортно 6                           Тежко 1

Преживявания за дискомфорт 2

Дискомфортно 2  

Преживявания за понижена самооценка и вина 5

Виновен 1                                    Непълноценен 1

Неспособен 2                              Непохватен 1

Преживявания за понижена самооценка и вина 5

Виновен 1                                   Непълноценен 2

Безполезен 2

Без промяна 2

Търпя 1

Не обръщам внимание 1

Без промяна 7

Търпя 1                                       Мобилизирам се 1

Опитвам се да се справям 3

Свикнах с болката 2

Преживявания, асоциирани със суицидни идеи 1

Мисля за смъртта 1

Таблица 5. Контент-анализ на отговорите на въпроса „Как се чувствате по време на болка?“ – втори етап
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Обсъждане
Разпределението по възраст на общата из-

вадка показа, че по-голямата част от участни-
ците са на възраст между 45 и 66 години. Пре-
обладаващ е женският пол. Подобни данни се 
намират и в литературата. Хроничната болка се 
среща най-често сред възрастното население 
след 40-годишна възраст [9]. Жените съобщават 
за по-силна болка, за по-голям брой болкови 
състояния и депресия спрямо мъжете [10]. 

Повече от половината пациенти в групата с 
депресия са на поддържащо лечение с антиде-
пресанти – 73,78%. Немалка част от тях (18,03%) 
са приемали в миналото антидепресанти поради 
симптоми на депресия. Регистрират се и пациен-
ти с новодиагностициран депресивен епизод, 
които никога не са провеждали лечение с анти-
депресанти (8,19%). Тези данни разкриват нуж-
дата от системно мониториране на психическото 
състояние с оглед на активно търсене на симпто-
ми на депресия при пациенти с хронична болка и 
преоценка на антидепресивната терапия.

Проведеното лечение с антидепресанти в 
групата с депресия доведе до редукция на сред-
ните стойности на всички показатели на втория 
етап от изследването. Най-значителна е редук-
цията на средната стойност на показателя тежест 
на депресия (табл. 1 и табл. 2). Отчете се и ре-
дукция на дела на пациентите с лека депресия 
и увеличение на дела на пациентите с умерена 
и с тежка депресия (фиг. 1). Показателят интен-
зивност на болката остана в границите на уме-
рените стойности (табл. 2). Някои учени намират 
корелации между тежестта на депресията и сте-
пента на интензивност на болката [11].

В групата с депресия преобладава делът на 
пациентите с умерена и висока ситуативна тре-
вожност и в двата етапа на изследването (фиг. 
3). Напрежението, безпокойството и лошите 
предчувствия за предстояща опасност се сре-
щат по-често при пациенти с хронична болка и 
депресия, отколкото без депресия [4]. Някои 
автори приемат ситуативната тревожност като 
прогностичен фактор за изявата на болка и свър-
заната с нея инвалидност [12].

Значителна част от пациентите в групата 
с депресия са с висока личностна тревожност 
(80,33%) (фиг. 3). Тя е определена като неспе-
цифична мярка за изявата на негативна афек-
тивност (депресивни и тревожни симптоми) 
[13]. Други автори свързват високата личностна 
тревожност с повече симптоми на тревожност и 
по-интензивна болка. Те доказват, че степените 

на личностната и ситуативната тревожност имат 
кумулативен ефект върху субективното усещане 
на болката [14]. Тези данни разкриват нуждата от 
повече доказателства в посока за прогностичната 
роля на високата личностна тревожност за изява 
на депресия при пациенти с хронична болка.

За изследване спецификата на преживявани-
ята по време на болка при пациенти с хронична 
болка и депресия, се използа контент-анализ – 
качествен метод за анализ на информация. Пове-
чето качествени изследвания на преживявания, 
свързани с хроничната болка, са извършени по-
средством интерпретативен феноменологичен 
анализ [8]. По-рядко се използва контент-ана-
лиз, при който в описанията на преживяванията 
се фиксират определени единици и категории, 
на базата на които се правят заключения както 
за техния смисъл, така и за подлежащите пси-
хични феномени. Предмет на анализа е честота-
та на появяване в текста на определена единица 
(количествен контент-анализ) и нейният смисъл, 
асоцииран в текста (качествен контент-анализ). 
Смислови единици са отделни думи от текста 
или словосъчетания [15]. Тези отличителни стра-
ни на анализа подчертават предимствата му при 
определяне на специфичните и доминиращите 
преживявания в настоящото изследване.

Анализът на отговорите на въпроса „Как се 
чувствате по време на болка?“ доведе до обо-
собяването на няколко категории преживя-
вания с различна честота и специфичност при 
двете групи (табл. 4). По време на първия етап 
от изследването преживявания за тревога, гняв 
и страх са най-чести за групата с депресия. От-
говори като: „тревожен“, „напрегнат“, „неспоко-
ен“, „изнервен“, „раздразнителен“, „уплашен“, 
се срещат и в двете групи. В групата без депре-
сия специфични преживявания са: „гневен“, 
„агресивен“, „ядосан“, „нетърпелив“. Изслед-
вания доказват, че преживяването на болката 
като страх и тревога се свързва с несигурността 
от бъдещето [17] и с промяната в чувството за 
идентичност [18]. Някои автори определят гне-
ва като един от значимите емоционални коре-
лати на хроничната болка [19].

Втори по честота преживявания в групата с 
депресия са за потиснатото настроение, от кои-
то специфично е преживяването за отчаяние. 
По-рядко се срещат смислови единици като “тъ-
жен“, “потиснат”, “угнетен”, “плачлив”. Резултати 
от качествено изследване, включващо пациенти 
с хронична болка в гърба, отчитат, че колебани-
ята между преживяванията за отчаяние и на-
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дежда зависят от преживяванията за тревога, за 
страх и за несигурност от бъдещето [17]. 

На трето място по честота са преживяванията 
за самота, от които доминира безпомощността. 
Според M. Racine преживяванията на вина, гняв 
и безпомощност са сред факторите, свързани 
със суицидния риск при пациенти с хронична 
болка и депресия [20]. Други преживявания от 
тази група са преживяването за изолираност, за-
твореност, самотност, ненужност и неразбиране. 
В изследване на L. Wolf и M. Davis периодите на 
самота при пациенти с хронична болка са после-
дица от стреса от болката и влошените между-
личностни взаимоотношения [21].

Преживяванията за понижена самооценка и 
вина са четвърти по честота в групата с депре-
сия („виновен“, „неспособен“, „унизен“, „нищо-
жество“, „без самочувствие“). Цялата категория 
беше определена за специфична. Често срещани 
теми на анализ в качествени изследвания на па-
циенти с хронична болка са: съмнението в собст-
вените способности за справяне, преживявания 
за срам и безсилие, трудности в поддържането 
на самоуважение и достойнство [22, 23, 24]. Ин-
терес представляват резултатите от изследвани-
ята, проучващи връзките между болката, вината 
и депресията. Според D. Serbic и T. Pincus прежи-
вяването на вина при пациенти с хронична болка 
е резултат от липсата на способност за контрол 
над болката по време на изпълнението на соци-
алните роли и от липсата на органична причина 
за нея [25]. Същите автори в друго изследване 
установяват, че приемането на болката редуци-
ра преживяването на вина [26]. 

Преживяванията за уморяемост, спад на ак-
тивността и нарушено внимание са с по-голяма 
честота и специфичност в групата с депресия: 
„изморен”, „немощен”, „изтощен”, „дезинте-
ресиран”, „бездеен”, „омаломощен”, „без кон-
центрация”. В групата без депресия преоблада-
ват преживяванията за загуба на способност за 
концентрация по време на болка. Установено е, 
че с нарастване тежестта на хроничната болка 
нараства вероятността за изява на потиснато 
настроение и хронична умора. Интензивността 
на болката и потиснатото настроение могат да 
допринесат независимо един от друг за изявата 
на хронична умора [27]. Следователно умората 
и липсата на енергия се изявяват в много по-го-
ляма степен при пациентите с хронична болка 
и депресия. 

Следващи по честота са преживяванията за 
песимистично бъдеще, които се срещат по-често 

сред отговорите на лицата без депресия, но при 
пациентите с депресия са с по-голяма специфич-
ност („зависим“, „неизвестно“, „безперспектив-
ност“, „несигурен“, „вързан за синджир“). Тази 
категория преживявания засягат бъдещите перс-
пективи, които заедно с преживяванията за без-
помощност и безнадеждност могат да прерас-
нат до идеи и планове за самоубийство [28]. В 
групата с депресия се споделят и преживявания, 
свързани със суицидни идеи („чувствам се без 
желание за живот“), каквито липсват в групата 
без депресия. Някои автори сочат, че умерена-
та до силна болка е рисков фактор за суицидни 
мисли, независимо от съпътстващите психични 
разстройства [29].

За групата без депресия са характерни пре-
живяванията за дискомфорт („чувствам се дис-
комфортно, неприятно“), които не се споделят 
в групата с депресия. Отчитат се и отговори без 
промяна на преживяванията и за двете групи, но 
са преобладаващи в групата без депресия, къ-
дето са с повече на брой специфични отговори 
(„търпя“, „без промяна“, „успявам да се справя“, 
„контролирам се“, „не се отчайвам“, „не обръщам 
внимание“). Доказано е, че пациентите с хронич-
на болка, притежаващи високи нива на оптими-
зъм, функционират по-добре в ежедневието си, 
имат положително ежедневно настроение, пре-
живяват по-малко ограничения, свързани с бол-
ката, и са удовлетворени от живота си [30].

Следователно специфични по време на бол-
ка за групата с депресия са преживяванията за 
отчаяние, понижена самооценка, вина и суицид-
ни идеи. Доминиращи по време на болка са пре-
живяванията за безпомощност. 

На втория етап от изследването в групата с 
депресия се отчете значителна редукция на сред-
ната стойност на показателя тежест на депресия 
от умерена към лека (табл. 1, табл. 2). Тази ди-
намика се подкрепя и от резултатите от Т-тест 
анализа, доказващи значими различия само при 
двойката показатели тежест на депресия (табл. 3). 
Средните стойности на показателите ситуативна 
тревожност и интензивност на болката запазват 
степента си на изразеност. Ситуативната тре-
вожност остана в границите на висока степен, 
а интензивността на болката – в умерените гра-
ници (табл. 1, табл. 2). Контент-анализът показа 
следната динамика на преживяванията по вре-
ме на болка за групата с депресия: 1) не се от-
чита промяна в честотата на преживяванията за 
тревога, страх, гняв и тези, свързани с липсата на 
промяна в преживяванията; 2) редуцират се пре-
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живяванията за отчаяние, и за самота, понижена 
самооценка, вина и суицидни идеи; 3) нарастват 
преживяванията за песимистично бъдеще и тези 
за уморяемост, спад на активността и нарушено 
внимание; и 4) регистрират се и преживявания 
за дискомфорт на втория етап (табл. 5). Следо-
вателно би могло да се приеме, че тежестта на 
депресията е фактор с водеща роля при фор-
мирането на специфични преживявания по 
време на болка.

На втория етап от изследването в групата без 
депресия се отчете също динамика в преживя-
ванията по време на болка: 1) нарасна честотата 
на преживяванията за понижена самооценка и 
вина и тези за уморяемост, спад на активността 
и нарушено внимание; 2) редуцират се отгово-
рите, свързани с липса на промяна в преживява-
нията и тези за дискомфорт и за песимистично 
бъдеще; 3) съществени промени в честотата на 
останалите категории не се установяват (табл. 
5). Макар интензивността на болката да остава 
в границите на лека изразеност, се регистрира 
повишаване на нейната средна стойност на вто-
рия етап (табл. 1, табл. 2). Резултатите от Т-тест 
анализа доказват значимо различие само при 
двойката показатели интензивност на болката 
(табл. 3). Подобна динамика на преживяванията 
по време на болка би могла да прогнозира бъ-
деща клинична изява на депресия. В тази връзка 
ролята на психиатъра е съществена за мултидис-
циплинарната оценка на пациентите с хронична 
болка за навременното разпознаване на симп-
томи на депресия и на специфични преживява-
ния и за тяхното лечение [31, 32].

Заключение
Изявата на депресивен епизод при хронична 

болка влияе върху формирането на специфични 
преживявания по време на болка: за отчаяние, 
за понижена самооценка и вина и за суицидни 
идеи, които разкриват потенциален риск от ав-
тоагресивно поведение. Динамиката на прежи-
вяванията по време на болка зависи от тежест-
та на депресията. С редуциране на тежестта на 
депресията преживяванията по време на болка 
губят своята специфичност, доближавайки се до 
честотата и съдържанието на тези при пациен-
тите без депресия. Следователно търсенето на 
симптоми на депресия и на специфични прежи-
вявания по време на болка и тяхното лечение, са 
от съществено значение за диагностично-лечеб-
ния път на пациентите с хронична болка.
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ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА 
ПРИ ЮНОШИ В КЛИНИЧНИ УСЛОВИЯ

Вероника Иванова
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

Резюме. В норма процесът на юношество е достатъчно болезнен и труден, но е важно да бъдат 
разграничавани онези състояния, които не се нуждаят от продължително лечение и психиатрична 
помощ, от патологичните състояния, което изисква прецизна диагностика. Настоящият матери-
ал има за цел да постави въпроса за трудностите и спецификите при изследване на личността в 
развитие в юношеска възраст със стандартно използваните в клиничната практика методики в 
България. За целта са представени резултати от приложението на две от най-често използваните 
методики в клиничната практика у нас: кратката форма на въпросник за изследване на личността 
MMPI (71) и Тематично аперцептивния тест. Изследваната извадка от юноши (N = 230, 55% мо-
мичета) между 14 и 16 години e разделена на две подгрупи: юноши с „психотичен тип профил” и 
юноши с „невротичен” тип профил. Данните са събирани в рамките на дванадесет години (2010-
2022) в МБАЛ „Света Марина” – Варна, както от детско-юношеската психиатрична клиника, така 
и от консултации на юноши в педиатричната клиника. Изследването установи добри показатели 
на надежност на скалите на кратка форма на MMPI (71) в юношеската група между 14 и 16 години 
(стойности на алфа на Кронбах от 0.53 до 0.73), като за по-детайлно изследване на личностова 
предиспозиция, преживявания и чувства е полезно съчетаването на самооценъчни с проективни 
методи.
Ключови думи: MMPI (71), ТАТ, юношество, личност

PROBLEMS IN THE STUDY OF PERSONALITY 
IN ADOLESCENTS IN CLINICAL SETTINGS

Veronika Ivanova
Medical University „Prof. Dr. Paraskev Stoyanov”, Varna

Abstract. Normally, the process of adolescence is quite painful and complicated, and it is important to 
distinguish those conditions that do not require long-term treatment and psychiatric care from patho-
logical states requiring accurate diagnosis. This report aims to raise the issue of difficulties and specifics 
in assessing personality in adolescence with the standard methods used in clinical practice in Bulgaria. 
For this purpose, the results from the application of two of the most commonly used methods in clinical 
practice in our country are presented: the short form of a questionnaire for the study of personality 
MMPI (71) and the Thematic apperception test. The studied sample of adolescents (N=230, 55% girls), 
between 14 and 16 years, was divided into two subgroups: adolescents with “psychotic” type of profile 
and adolescents with “neurotic” type of profile. The data was collected in the course of twelve years 
(2010-2022), in multi-profile hospital “Sv. Marina” – Varna, both from the child and adolescent psychi-
atric clinic and from consultations of adolescents in the pediatric clinic. The study found good indicators 
of the reliability of MMPI short-term scales (71) in the adolescent group between 14 and 16 years of 
age (Cronbach’s alpha values from 0.53 to 0.73), while for a more detailed assessment of personality 
predisposition, experiences, and feelings, the combination of self-assessment and projective methods 
might be helpful.
Key words: MMPI (71), TAT, adolescence, personality
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Въведение
Юношеската възраст е етап във формиране-

то и развитието на личността, като преходният 
характер на възрастта прави целия период из-
ключително сложен и труден за изучаване, пъ-
лен с противоречиви тенденции и характеристи-
ки. Този въпрос се усложнява още повече, когато 
става дума за клинични условия на изследване, 
където въпреки наличните методики все още 
липсва прецизно отчитане на характеристики-
те на възрастовия период и това може да води 
до свръхдиагностициране и съответно медика-
лизиране на юношите (Селгиджян, 1978). Из-
следователи в психологията на развитието като 
Ериксън (2013) определят този период най-вече 
чрез „кризата на идентичността”, която бележи 
своето начало в юношеството, но продължава 
и в зряла възраст. Юношеството се приема за 
един от най-важните периоди в психосоциал-
ното развитие на човека. Нито дете, нито въз-
растен, подрастващият се сблъсква с различни 
социални потребности и роли. Задачата пред 
подрастващите се състои в това, да обединят 
знанията за самите себе си и да интегрират 
тези многочислени образи в лична идентичност 
[3]. В норма процесът на юношество е доста-
тъчно болезнен и труден, но е важно да бъдат 
разграничавани онези състояния, които не се 
нуждаят от продължително лечение и не бива 
да стигат до психиатрична помощ (след някол-
ко психотерапевтични сесии се успокояват), от 
проблемите на патологията в юношеството. За 
съжаление, в българската клинична психология 
липсват достатъчно специфични данни по отно-
шение на проблемите и възможностите на стан-
дартно използваните при възрастни методики 
за този така деликатен период на юношеството. 
Изследването на личността е опит да се анали-
зира психичната природа на вътрешната пози-
ция, като това включва преживявания, чувства, 
емоции, афекти, възникнали като субективно 
отражение на взаимоотношенията с окръжава-
щите, а те се улавят трудно със стандартна коли-
чествена методика.

В България важни изследвания върху лич-
ността на юношата в норма и патология пред-
ставя Калчев [4, 5], който смята, че анализът на 
чертите като стабилни характеристики – начини 
на мислене, преживяване и поведение, е кла-
сически подход към разбиране на личността. В 
работата си той описва именно как черти, кои-
то се проявяват като дисфункционални, като 
враждебност, арогантност, страх, лабилност, 

отчуждение, могат да имат и своята адаптивна 
роля в даден период от развитието. Отчитането 
на адаптивния характер на личностовите черти 
не отменя факта, че ригидността на посочените 
по-горе качества води до значителен субективен 
дистрес. Разграничават се три модела на съотна-
сяне на адаптивни, респ. неадаптивни равнища 
на личностови черти [6]. Съществено е да се под-
чертае, че екстремните стойности при изследва-
не на личностовите черти не са достатъчни за 
диагностично заключение на патологично рав-
нище на функциониране [7]. В същото време при 
децата и юношите се наблюдават различни кон-
фигурации от черти, които са достатъчно устой-
чиви, ригидни, дезадаптивни, приближаващи ги 
към квалификацията на патология на личността. 
Kernberg (2000) подчертава, че недиагностици-
рането на личностови разстройства при децата 
затруднява или прави невъзможна своевремен-
ната интервенция. Понякога обаче липсва ста-
билност във времето на патологичните прояви 
при юношите, които, въпреки че в един етап са 
отговаряли на критериите за патология, на след-
ващ етап диагнозата не се потвърждава. Всичко 
това поставя проблема за използваните самоо-
ценъчни въпросници, проективни методи и раз-
лични видове интервюта при диагностициране 
на личността в юношеска възраст. За български 
условия при изследване специално на личносто-
ви разстройства с помощта на полуструктурира-
но интервю е апробирана методика на Ончев и 
Ганев (1994). Личността на юношата предполага 
внимателно изследване за диагностициране не 
само на личностова патология, но и на премор-
бидна основа за развитието на друго разстрой-
ство и разбира се, при необходимост изисква 
психотерапевтична работа с проблематика, 
доближаваща се до патологични нива по нару-
шенията, които нанася във функционирането и 
субективното преживяване, но без да отговаря 
стриктно на диагностични критерии [10].

Метод
Целта на настоящото изследване е да открои 

спецификите на изследването на личността при 
юноши в клинични условия чрез проучване на 
показателите на надеждност по скалите на ин-
струмента MMPI (71) при юношеска извадка в 
български условия.

Използвани са две методики: самооценъчна – 
MMPI (71), и проективна – тематичен аперцепти-
вен тест (ТAT). Кратката форма на Минесотския 
личностов въпросник е създадена именно за 
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изследване на личността в клинични условия, но 
дори и в монографията на Кокошкарова (1984) и 
в по-новите изследвания с методиката на Куков 
и Янков (2019) не е засегнат проблемът със спе-
цификата при изследване на юноши. Въпреки 
че това е един от най-често използваните в кли-
ничната психология методи, съвременни данни 
за нейните качества и проблеми при изследване 
на юношите липсват. Именно спецификата на 
възрастовата група от 14 до 18 години е наложи-
ла създаването на отделен вариант на MMPI за 
юноши, MMPI-A, който, за жалост, не винаги е 
приложим в клинични условия поради големия 
си обем. Главната пречка при работа с пълния 
вариант е, че той не винаги е оптимален за ра-
бота в клинични условия, където се нуждаем от 
максимално кратки и в същото време достатъч-
но надеждни методики. 

От своя страна проективната методика ТАТ 
дава различна гледна точка към личността на 
юношите. При интерпретацията на многообраз-
ни човешки ситуации тълкуващият субект се 
подчинява на тенденция, която разкрива собст-
вените му по-ранни преживявания или насто-
ящи желания. Психологията на развитието по-
казва, че нагласите не се развиват наново през 
възприети впечатления или „картинни прежи-
вявания”, а самите впечатления се предпоставят 
от структурно обусловени и личностови склон-
ности за възприемане на външния свят. Еднаква 
обкръжаваща среда предизвиква различни ре-
акции у различни деца. Продуктивната фантазия 
създава новото чрез преобразуване на фактите 
през въображението и личните спомени. Над-
лъжният анализ на целия протокол започва с 
установяване на повтарящите се теми, ситуации 
и протичане. При това трябва да се следи дали 
повторенията на една тема се срещат при една 
картина от близка или далечна тематична ва-
лентност. От особено значение е наблюдаване-
то на характерно изследване на темите в целия 
протокол, установяването на разпростряната 
върху няколко разказа персеверация на една 
тема и характерната форма на смяна на теми-
те. При това се разкрива доколко изследваният 
определя своя разказ от „собствената тема” или 
от тематичната валентност. Твърдо установеното 
правило на поредността на темите e това да се 
определя като „структура на протичането” [13]. 
Тя задава главната тема на изследваната личност 
като ядро на личностовата структура. Чрез този 
метод диагностичният подход е самостоятелно 
свързан с изследваната личност и не се нуждае 

от приближаване чрез теоретична схема до ди-
агностичния материал. По този начин диагно-
стицирането избягва риска от обобщаване и из-
кривяване от външни гледни точки. Структурата 
на протичане показва тематичното следване при 
отделните теми като вариации на една главна 
тема, която изследваното лице е разкрило (Пет-
кова, 2022).

Извадката е от юноши (N = 230, 55% момиче-
та) на възраст между 14 и 16 години, пациенти 
в детските клиники на МБАЛ „Света Марина” – 
Варна, като изследването е проведено от 2010 
до 2022 г. Децата са от цяла България, като за 
целите на изследването са разделени на две го-
леми подгрупи: юноши с „психотичен” тип про-
фил по MMPI (N = 70) и юноши с „невротичен” 
тип профил по MMPI (N = 140). Изследванията са 
извършвани индивидуално, като всеки юноша 
е изследван и с двата инструмента. Изключва-
щи критерии бяха умствена изостаналост и раз-
стройство от аутистичния спектър.

Резултати
На табл. 1 е представена описателната ста-

тистика, а на табл. 2 – данните за вътрешната 
консистентност на MMPI (71). Резултатите показ-
ват относително стабилни показатели на алфа 
на Кронбах при използване на MMPI (71) при 
юноши. Това ни дава възможност да опитаме 
съпоставяне на тези данни с анализираните и 
обработени протоколи от ТАТ, като поради спе-
цификата на проективната методика не е възмо-
жен по-прецизен корелационен анализ.

Таблица 1. Дескриптивна статистика: средна стойност и 
стандартно отклонение по скали

Скали на MMPI (71) M SD
L 0.43 0,28
F 0.50 0.32
K 0.54 0.29
1 0.47 0.27
2 0.53 0.40
3 0.49 0.26
4 0.41 0.23
6 0.38 0.27
7 0.28 0.26
8 0.42 0.25

Названия на скалите: L – „лъжа”, F – „валидност”, K – 
„корекция”, 1 – хипохондрия (Hs), 2 – депресия (D), 
3 – хистерия (Hy), 4 – психопатия (Pd), 6 – параноя 
(Pa), 7 – психастения (Pt), 8 – шизофрения (Sc), 9 – хи-
помания (Ma).
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Таблица 2. Анализ на надеждността на скалата MMPI (71) 

Скали на MMPI (71) Алфа на Кронбах

1 0.67
2 0.78
3 0.53
4 0.54
6 0.79
7 0.76
8 0.65

Поради големите различия при изследване-
то с двете методики избрахме да разделим из-
вадката според резултатите от MMPI (71) в две 
големи групи, а не да търсим корелация между 
количествените стойности по отделни скали с 
качествена методика като проективния тест ТАТ. 
От данните с изследването с ТАТ сме отделили: 
емоционален тон, най-често срещани теми и 
личностова предиспозиция (табл. 3).

MMPI (71) профил Емоционален тон  
на историята (TAT) Най-често срещани теми (TAT) Личностова предиспозиция  

на героя в разказите

„Психотичен” тип профил (стойности 
над нормата на психотичния тип 
скали – 6, 8, 9)
N = 70

65% неутрален 
30% тъжен 
5% щастлив

Ниска диференциация с родител, 
чувство за неадекватност и празнота, 
липса на емоционална окраска на 
разказите, агресия към околните, 
гняв и неприемане на собствения 
пол, объркване

Съзерцателен – 75%
Агресивен – 20%
Тревожен – 20%
Активен – 5%

„Невротичен” тип профил (стойности 
над нормата на „невротичните  
скали” – 1, 2, 3)
N = 140

55% тъжен
30% неутрален 
15% щастлив

Натиск от родител, преодоляване на 
проблема, тъга, гняв към родителя,
самочувствие

Тревожен – 65%
Активен – 55%
Съзерцателен – 15%
Агресивен – 25%

Таблица 3. Сравнение между обобщените типове профили с данните, получени от проективната методика ТАТ

Обсъждане
Прави впечатление различието в емоцио-

налния тон на историите в проективната мето-
дика, като при т.нар. „невротичен” тип профил 
се срещат повече тъжни или щастливи истории, 
докато при „психотичния” тип профил преобла-
дава неутралният тон, което често означава и на-
рушение в емоционалната сфера. 

От табл. 3 се вижда, че младежите с психоти-
чен тип профил правят повече неутрални по от-
ношение на емоционалния тон разкази, докато 
тъгата е по-присъща на невротичните профили. 
В личностовата предиспозиция при психотични-
те профили преобладава съзерцателна, пасивна 
позиция, докато невротичните профили се отли-
чават с по-голямо разнообразие и най-често са 
от типа на активните, състрадателни личностови 
позиции. Наблюдават се качествени различия 
по отношение на темите при двата типа, като е 
трудно да се представят деликатните разлики 
в агресията и в усещането за самота например. 
При лицата с „психотични” профили самотата и 
тъгата са някак изолирани от другите, предста-
вени са като едно вътрешно перманентно със-
тояние, докато при лицата с „невротичен” тип 
профил изследователят съпреживява емоцията 
на разказващия, докато чете. 

Резулатите показват както недостатъците, 
така и силните страни при работа с тези методи 

в клинична среда, като се вижда, че използване-
то им трябва да е строго специфично спрямо за-
дачите на клиничното проучване и да се отчитат 
както проблемите на развитието в периода от 
14 до 18 години, така и ограниченията на сами-
те методики. Основният извод от проучването 
е, че въпросникът MMPI (71), въпреки високите 
си показатели на надеждност и валидност, каз-
ва твърде малко за несъзнаваната динамика и 
вътрешните конфликти, които са основни за про-
дължаваща психотерапевтична работа, и по тази 
причина е добре да се съчетава с по-чувствител-
ни към вътрешните конфликти методики от типа 
на Тематично аперцептивния тест. В противен 
случай има риск от свръхдиагностициране на ха-
рактеристики, които са част от нормалното про-
тичане на юношеския период и съответно – от 
стигматизиране на юношите (Braito et al., 2021).

В заключение може да се изтъкне, че се ус-
тановяват добри показатели на надеждност на 
скалите на кратката форма на MMPI в юноше-
ската група между 14 и 16 години (стойности на 
алфа на Кронбах от 0.53 до 0.73), като за по-де-
тайлно изследване на личностовата предиспо-
зиция, преживявания и чувства, е полезно ком-
бинирането на самооценъчни и проективни 
методи. Проективните се използват основно за 
насоки при откриване на психичните доминан-
ти, субективно възприети взаимоотношения с 
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околните, най-вече родителите, отколкото за 
диагностика на патология. Съчетаването им 
с методи като MMPI (71) може да е полезно в 
клиничната диагностична и психотерапевтична 
работа с юноши.
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ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ SARS-COV-2 ПРИ ПАЦИЕНТИ
С ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
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Резюме. Редица проучвания предполагат, че съществува асоциация между риска за предразпо-
ложение към коронавирусна инфекция (COVID-19) и психичните заболявания, докато други из-
следователи описват такава асоциация само при пациенти с допълнителни рискови фактори за 
тежка инфекция като затлъстяване. От друга страна, широк спектър от тежки психични симптоми 
се срещат при пациенти с COVID-19, дори след пълно излекуване. Към момента медицинският 
консенсус препоръчва пациентите, страдащи от сериозни психични заболявания, да бъдат прио-
ритизирани за ваксинация срещу COVID-19. Нещо повече, тези пациенти често имат и нарушения 
на имунната система, което ги поставя в риск за тежко протичане на SARS-CoV-2 инфекцията. Осо-
бено внимание трябва да се обърне на специфичната терапия при тях. Различните групи медика-
менти, които те приемат, биха могли да дадат отражение върху имунния отговор след ваксинация 
срещу SARS-CoV-2, както и върху цялостното им физическо здравно състояние. На този етап не 
може да се твърди, че съществува повишен риск от нежелани лекарствени реакции след вакси-
нация срещу COVID-19 при пациенти, приемащи психофармакотерапия. Все още не е известно 
в каква степен хората, приемащи психотропни медикаменти, развиват добър имунен отговор и 
протекция след ваксинация срещу SARS-CoV-2, така че са необходими допълнителни проучвания 
в тази посока.
Ключови думи: психично заболяване, COVID-19, SARS-CoV-2, COVID-19 ваксина, антипсихотична 
терапия

VACCINATION AGAINST SARS-COV-2 IN PATIENTS
WITH PSYCHIATRIC DISEASES
Dilyana Gerenska1, Tsvetelina Velikova2

1Medical university of Sofia; Drug safety specialist, PPD-Bulgaria
2Laboratory of Clinical Immunology, University Hospital „Lozenets“; Sofia University „Sv. Kliment Ohridski,“

Abstract. Some studies suggest an association between the higher predisposition to COVID-19 and psy-
chiatric illnesses. Still, other study groups found such an association only in patients with additional 
risk factors for severe infection, such as obesity. On the other hand, a wide range of severe psychiatric 
symptoms may occur in patients with COVID-19, even after complete recovery. Therefore, the current 
medical consensus recommends that patients suffering from psychiatric illnesses be prioritized for vacci-
nation against COVID-19. Moreover, these patients often have concomitant immune system alterations, 
which puts them at risk for serious SARS-CoV-2 infection. Therefore, particular attention should be paid 
to specific therapy for these patients. In addition, the different groups of psychotropic medicines could 
affect the immune response after vaccination against SARS-CoV-2 and their overall physical health. At 
this stage, it cannot be argued that there is an increased risk of adverse reactions following COVID-19 
vaccination in patients receiving psychopharmacotherapy. However, it is unknown to what extent peo-
ple taking psychotropic drugs develop an excellent immune response and protection after vaccination 
against SARS-CoV-2, so further research is needed.
Key words: psychiatric illness, psychiatric disorder, SARS-CoV-2, COVID-19, COVID-19 vaccine, antipsy-
chotic therapy
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Въведение
Пандемията, причинена от коронавирус 

SARS-CoV-2, наруши редица процеси в здравео-
пазването, водейки дo ограничаване на здрав-
ните грижи за много паценти с хронични забо-
лявания. Коронавирусната болест (COVID-19) 
протича различно при различните групи лица 
според тяхната възраст, пол, заболявания. На-
блюденията до момента показаха, че съществу-
ват асоциации между психичните разстройства и 
различни клинични фенотипи на COVID-19, ма-
кар резултатите да са разнопосочни. Генетична-
та предразположеност към биполярно разстрой-
ство и шизофрения например се свързва с леко 
повишен риск за тежко протичане на COVID-19 
според едно проучване [1]. Повечето изследва-
ния потвърждават, че всъщност генетичните ос-
нови на затлъстяването, както и тютюнопушене-
то, срещани и при хора с психични заболявания, 
са причинно свързани с предразположеността 
към тежък COVID-19 [1]. 

Докладвани по-рано положителни асоциа-
ции между психични разстройства и COVID-19 от 
други изследователски групи може да са резул-
тат на използваните статистически модели, кои-
то улавят непълно ковариационни променливи 
и фактори. В същото време метаанализ на Xie и 
сътр. показа, че при пациенти с COVID-19 могат 
да се срещат широк спектър от тежки психич-
ни симптоми [2]. Повечето психични симптоми 
персистират дълго след възстановяването. Тези 
резултати предполагат, че по време на острия 
стадий на COVID-19 пациентите имат нужда да 
получат психологическа подкрепа и интервен-
ции. Освен това е важно периодично да се на-
блюдават психичните симптоми и да се предос-
тавя психосоциална подкрепа и психиатрична 
консултация и лечение (когато е необходимо) на 
преживелите COVID-19 и по време на реконва-
лесцентния им стадий [2]. 

Ние също представихме данни от срезово 
анкетно проучване през 2020 г., че по време на 
пандемията от COVID-19 психичното здраве на 
хората се влияе негативно и те често проявяват 
симптоми като страх, тревожност, безпокой-
ство, недоверие [3]. Тези усещания, заедно със 
страха от заразяване, социалното дистанцира-
не, самотата, стигмата от болестта и намалява-
щите доходи вследствие на мерките, са рискови 
фактори за повишаване честотата на психичните 
заболявания [3].

По отношение на ваксинацията срещу 
COVID-19 е прието, че определени групи от об-

ществото се налага да бъдат приоритизирани  за 
ваксинация срещу COVID-19 поради пропорцио-
нално по-високия им риск от тежко протичане и 
съответно, летален изход. Причините могат да 
бъдат медицински, социални, поради възраст 
или професионални задължения [4]. Смята се, 
че пациентите, страдащи от сериозни психични 
заболявания, трябва да бъдат обсъдени за вак-
синация срещу COVID-19 с приоритет, тъй като те 
са група, поставена в сравнително неравностой-
но положение и с висок риск от тежко протичане 
на заболяването и летален изход [4]. 

Наличието на сериозно психично заболяване 
често е обвързано и с други физически придру-
жаващи състояния като затлъстяване, диабет, 
сърдечно-съдови проблеми, които са в пряка 
връзка с висок риск за тежко заболяване и смърт 
от SARS-CoV-2 [4]. 

В допълнение, съществуват данни, че па-
циенти с психични заболявания могат да имат 
нарушена функция на имунната система. При 
тях често се наблюдават състояние на систем-
но възпаление, неправилно функциониращи 
T-клетки и други изменения.  Всичко това, ком-
бинирано с факта, че голяма част от пациенти-
те с психични проблеми имат и нарушения на 
съня, свързани с дисрегулация на имунната 
система, затвърждава повишения риск от остра 
инфекция при тях [4, 5].

Не бива да остава на заден план и фактът, че 
тези пациенти в сравнение с общата популация, 
обикновено имат по-нисък социално-икономи-
чески статус, често живеят и работят в по-лоши 
условия [6]. Това ги поставя в неблагоприятна 
позиция както по отношение на достъпа до вак-
сини, така и до качествена медицинска помощ.

Именно поради изброените причини обще-
ството и медицинското съсловие би трябвало да 
защитят тези пациенти. Необходима е адекват-
на информационна кампания, която да разясни 
ползите от ваксинирането при тях, както и че със-
тоянието им не е противопоказание. Нещо пове-
че, медицинският консенсус определя пациен-
тите с психични забоявания сред приоритетните 
за ваксинация срещу COVID-19. 

Особено внимание трябва да се обърне на 
специфичната терапия при тези пациенти. Раз-
личните групи медикаменти, които те приемат, 
биха могли да дадат отражение върху имунния 
отговор след ваксинация срещу SARS-CoV-2, как-
то и върху цялостното им физическо здравно 
състояние. Въпросът, който буди сериозен ин-
терес, е какви взаимодействия биха могли да 
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се очакват между новите ваксини срещу SARS-
CoV-2 и психотропните медикаменти. 

На този етап информацията в каква степен 
новите ваксини са ефективни и как се толерират 
от пациенти, приемащи психофармакотерапия, е 
оскъдна и некатегорична. Въпреки това данните, 
с които разполагаме, за ваксинация срещу други 
известни патогени, посочват, че е възможно имун-
ният отговор след ваксинация да е недостатъчно 
ефективен. Други изследвания са описали и пови-
шаване нивата на психотропните медикаменти в 
кръвта вследствие на инхибиране на съответните 
метаболизиращи ензими от ваксини [7]. 

Многобройни проучвания са проучвали и 
връзката между наличието на психично заболя-
ване и клиничния ход на инфекцията със SARS-
CoV-2. Тези пациенти са с 1.5 пъти по-висок риск 
от смърт вследствие на COVID-19, сравнено с 
общата популация. Наличието на шизофрения 
се свързва с 2.65 пъти по-висок риск от фатален 
изход вследствие на COVID-19 [8]. 

Както вече споменахме, психично болните 
хора имат соматичен профил, обвързан с риск от 
тежко заболяване и протичане на COVID-19 ин-
фекция, както и на други инфекциозни заболява-
ния. В допълнение, определени медикаменти, 
които се използват за лечение на тези пациенти, 
например клозапин, оланзапин и миртазапин, 
са допълнително обвързани с повишен риск от 
свръхнарастване на теглото и развитие на мета-
болитен синдром. А това са състояния, доказа-
но обвързани с висок риск от тежко протичане и 
смърт от COVID-19 [9]. 

Има данни, че употребата на клозапин сама 
по себе си увеличава риска от инфекция с ви-
руса на SARS-CoV-2 [10]. Освен това пациенти, 
приемащи антипсихотици, имат повишен риск 
от развитието на пневмония в сравнение с об-
щата популация. Това се наблюдава особено при 
клозапин, като намалява в известна степен при 
употребата на антипсихотици от втора генера-
ция. Изключително важно е да се има предвид, 
че респираторните заболявания са честа причи-
на за смърт, особено за пациенти с шизофрения. 
По-точно, рискът от фатално боледуване от грип 
или бактериална пневмония при наличието на 
шизофрения е 7 пъти по-висок в сравнение с об-
щата популация [11]. 

Публикувани са и проучвания, посочващи по-
ява на хипогамаглобулинемия при терапия с ан-
типсихотици [12]. Това може да бъде индикатор 
за образуването на по-малко количество анти-
тела след ваксинация срещу COVID-19 при паци-

енти на такава терапия. Много интересен факт е, 
че индуцираната от клозапин хипогамаглобули-
немия е дори по-сериозна от тази при пациенти, 
приемащи терапия от два имуносупресора: ме-
тотрексат и ритуксимаб [12]. Други антипсихоти-
ци, като рисперидон, хлорпромазин и халопе-
ридол, са свързани с намалено образуване на 
антитела и имуносупресия при употребата им в 
терапевтични граници [7]. Това може да е обвър-
зано с намалена ефективност на ваксините срещу 
SARS-CoV-2.  Особено може да се наблюдава при 
възрастни пациенти, приемащи антипсихотици 
(при възрастните изначално е възможна нама-
лена ефективност поради особеностите и състоя-
нието на имунната система) [13]. 

За момента в литературата няма данни за 
ефективността и безопасността на ваксините 
срещу COVID-19 при пациенти с психични забо-
лявания, предоставени от български изследова-
тели и за българската популация.

От друга страна обаче, лечението с антиде-
пресанти може да има противовъзпалителни и 
имуномодулиращи ефекти. Пациенти, страда-
щи от депресия и лекувани с антидепресанти, 
показват много по-добър имунен отговор след 
ваксинации в сравнение с депресирани пациен-
ти, които не приемат никакви медикаменти за 
контрол на състоянието си [14].

Проучване в Япония от 1990 г. посочва, че 
адювантната перорална употреба на литий при 
съответните състояния би могла също да дове-
де до по-задоволителен имунен отговор след 
ваксинация [15]. Валпроевата киселина, карба-
мазепинът и ламотригинът са описвани от ня-
кои автори като едновременно стимулиращи и 
потискащи имунната система [16].

При лечението с клозапин също така е въз-
можно да се наблюдава следният феномен: 
той се метаболизира предимно чрез CYP1A2, 
чиято активност би могла да се потисне поради 
имуномедиирани процеси и нивата на клоза-
пин в кръвта да достигнат токсични стойности с 
последващи клинични изяви [17]. Наскоро пуб-
ликуван случай на 51-годишен пациент, който 
се е лекувал с клозапин поради шизоафективно 
разстройство, показва, че четири дни след вак-
синация с РНК ваксина срещу COVID-19 при него 
се наблюдават делириум и нарушено равнове-
сие, довеждащо до падания [18]. Чрез времен-
ното спиране на лечението с клозапин симпто-
мите отшумяват и пациентът се възстановява. 
Възможно е да се твърди, че това би могло да се 
наблюдава при пациенти, приемащи клозапин 
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и ваксинация с всяка една от одобрените вакси-
ни срещу вируса на SARS-CoV-2 [18]. 

На този етап не може да се твърди, че съ-
ществува повишен риск от нежелани лекарстве-
ни реакции след ваксинация срещу COVID-19 при 
пациенти, приемащи психофармакотерапия. Не 
съществуват и доказателства за повишен риск 
от алергични реакции при тази група пациенти. 
Към момента не е известно в каква степен хората, 
приемащи психотропни медикаменти, развиват 
добър имунен отговор и протекция след вакси-
нация срещу SARS-CoV-2 [7].  Необходимо е да се 
правят допълнителни проучвания в тази посока. 
Въпреки това на този етап не се препоръчва па-
циентите, приемащи психофармакотерапия да се 
въздържат от ваксинация срещу SARS-CoV-2.

Поради споменатите потискащи ефекти вър-
ху CYP1A2 след ваксинация срещу COVID-19, с 
особено внимание трябва да се проследяват 
пациенти, приемащи клозапин, за възможни 
признаци на клозапинова интоксикация. Самият 
пациент, както и неговите роднини и/или тези, 
които се грижат за него, трябва да бъдат преду-
предени за възникване на симптоматика като 
депресия на централната нервна система със 
ступор и коматозни състояния.

В заключение, много важно е да се отбеле-
жи, че засега няма данни, че ваксините срещу 
COVID-19 се понасят по-тежко или са по-малко 
ефективни при пациенти с психични заболява-
ния и особено при тези, приемащи психотропни 
медикаменти. В допълнение, въз основа на на-
личните данни не се препоръчва временно пре-
кратяване на терапията със съответния медика-
мент преди или малко след ваксинация.
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СЪПОСТАВКА МЕЖДУ АЛКОХОЛЕН ДЕЛИР 
И ПСИХОТИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ НА АЛКОХОЛ

Ивайла Каменова
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме. Разстройствата, свързани с употреба на алкохол, са с високо икономическо бреме, като 
са асоциирани не само със сериозни соматични последици, но могат да са причина за редица 
психиатрични усложнения под формата на психотични разстройства. Под действието на общ екзо-
генен етиологичен фактор – алкохола, могат да възникнат различни психотични разстройства, на-
подобяващи ендогенни заболявания – алкохолна халюциноза, алкохолен параноид. В контек ста 
на абстинентен синдром проявите могат да са от спешни състояния, възникващи остро като алко-
холен делир, до такива с по-голяма продължителност и възможност за персистиране на клинич-
ната картина като хроничната алкохолна халюциноза. Познаването на тези състояния има важ но 
значение не само в диференциалнодиагностичен план, но и за оценка на прогноза, риск и вид на 
провеждано лечение. 
Ключови думи: алкохол, делир, халюциноза, психотични разстройства

COMPARISON BETWEEN DELIRIUM TREMENS 
AND ALCHOHOL-INDUCED PSYCHOTIC DISORDERS

Ivayla Kamenova 
Department of Psychiatry and Clinical Psychology, Medical Faculty, Medical University – Sofia

Abstract. Alcohol-related disorders are with high economic burden and are not only associated with 
serious somatic complications, but also with a number of psychiatric complications in the form of psy-
chotic disorders. Various disorders as alcohol hallucinosis and alcohol paranoid, resembling endogenous 
diseases, can arise under the influence of a common exogenous etiological factor – the alcohol. In the 
context of withdrawal syndrome, the manifestations could range from emergencies developing acutely 
as alcohol delirium, to conditions with longer duration and the possibility of persisting clinical manifesta-
tions as chronic alcohol hallucinosis. Knowledge of these conditions is important not only for differential 
diagnosis, but also is with implications for risk assessment, prognosis, and type of treatment. 
Key words: alcohol, delirium, hallucinosis, psychotic disorders

Въведение
Разстройствата, свързани с употреба на алко-

хол, са с високо икономическо бреме в развити-
те страни, като по глобални данни 107 млн. души 
имат зависимост към алкохол [1]. Честотата при 
мъжете е по-висока, като пожизненият риск за 
проблеми, свързани с алкохол, при тях е над 20% 
(съответно 15% – риск за алкохолна злоупотре-
ба, и 10% – за развитие на синдром на зависи-
мост) [2]. В световен мащаб 5,9% от смъртността 
(7,6% при мъже и 4,0% при жени) се дължи на 
алкохол. Смъртността вследствие на соматични-
те увреди от алкохол е съответно 33,4% за кар-
диоваскуларни заболявания и диабет, 17,1% за 

травми, 16,2% за гастроинтестинални и 12,5% 
за онкологични заболявания [3]. В България да-
нните за смъртност на 100 000 души население 
са съответно 1,3 и 0,2 за мъже и жени [4]. През 
2019 г. са регистрирани 7947 болни с психични и 
поведенчески разстройства, дължащи се на зло-
употребата с алкохол, които са под наблюдение 
на психиатричните заведения и кабинети [5]. 
Национално изследване на факторите на риска, 
свързани с начина на живот, сред населението 
на възраст над 20 г., проведено през 2014 г., ус-
тановява, че всеки четвърти анкетиран употре-
бява алкохол ежедневно, като делът на мъжете е 
3.7 пъти по-голям от този на жените [6].
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Нивата на засягане според количеството 
приет алкохол, съпътстващите симптоми и со-
матични, психични и социални последици се 
разпределят в континуума на разстройствата, 
свързани с алкохол (фиг. 1). Алкохолната консу-
мация включва в себе си безпроблемната упо-
треба, при която рискът от негативни последици 
от приема на алкохол е минимален, и рисковата 
употреба, при която е наблюдаван повишен риск 
от неблагоприятни последици при запазване на 
модела на пиене. За дефинирането им се има 
предвид допустимата алкохолна консумация, 
като значително влияние оказват социални и 
културни фактори.

При консумацията на алкохол до тези нива е 
възможно да настъпят усложнения под формата 
на интоксикации. Един вариант е усложненото 
алкохолно опиване, което настъпва след прием 
на различни количества етилови напитки и може 
да се изрази с различни клинични характеристи-
ки. Една от клиничните му изяви може да бъде 
с параноидни преживявания, които по клинична 
картина могат да наподобят алкохолния пара-
ноид. За разлика от него това състояние е остро, 
настъпва внезапно и е покрито с амнезия, като 
изчезва след преминаване на интоксикацията. 

Друг вариант на внезапно състояние, настъп-
ващо също с пълна амнезия и в условия на алко-
холна консумация, е патологичното алкохолно 
опиване. Това състояние настъпва при прием на 
незначително количество алкохол, като може 
да има проява като параноидно-халюцинатор-
на форма или епилептоидно опиване. И при 
двете състояния са налице психотични прежи-

вявания, мотивиращи поведението, афективна 
зареденост на ужас и страх, агресивни проя-
ви. Клиничната картина наподобява тази при 
delirium tremens при епилептодното опиване, 
при което също има помрачение на съзнанието, 
и на алкохолната халюциноза при халюцинатор-
но-параноидната форма, при която са водещи 
страховите преживявания, халюцинациите и 
налудностите. Патологичното опиване продъл-
жава от няколко минути до няколко часа, като 
има острота не само в началото му, но и при 
внезапното му завършване с пълна амнезия. 
Основната разлика от другите две психотични 
състояния – алкохолна халюциноза и делир, е, 
че не е необходима анамнеза за дългогодишна 
тежка алкохолна злоупотреба/зависимост, а на-
против, провокиращият момент е незначителна 
алкохолна консумация. 

Категориите алкохолна злоупотреба и зави-
симост са със значително по-висока алкохолна 
консумация и съответно по-значими последици, 
като двете са обединени в групата на разстрой-
ствата, свързани с алкохол. При тях лицата по-
казват модел на неадаптивно пиене, като общо-
то е повторението в поведението и връщането 
към пиенето въпреки настъпилите неблагопри-
ятни последици. При поставянето на диагноза 
злоупотреба/вредна употреба на алкохол (F10.1 
по МКБ-10) трябва да се изключи формиране-
то на синдром на зависимост. Зависимостта се 
характеризира със силно желание за прием на 
алкохол, нарушен контрол върху приема, симп-
томи на абстиненция и повишен толеранс, както 
и отпадането на удоволствия и интереси за смет-

Фиг. 1. Континуум на алкохолната употреба
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ка на алкохолната употреба. Алкохолната злоу-
потреба и зависимост създават предпоставки 
за възникването на абстинентен синдром, при 
който могат да се наблюдават усложнения като 
делириум тременс и психотични симптоми под 
формата на алкохолна халюциноза.

Синдром на отнемане на алкохола
Синдромът на отнемане на алкохола е кли-

нично състояние, което се проявява обикновено 
между 6 и 24 часа след рязко спиране или на-
маляване на алкохолния прием, след редовна 
консумация за дълъг период и/или във високи 
дози. Абстинентните прояви са противоположни 
на ефектите на психоактивното вещество, които 
при алкохола са последица на измененията в не-
вромедиаторните системи. Абстинентният синд-
ром се проявява само при физически зависими 
лица. Характеризира се със свръхвъзбудимост на 
вегетативната нервна система, което се проявява 
с психомоторна ажитация, тремор, тревожност, 
безсъние, хипертония, тахикардия и хиперпи-
рексия, гадене или повръщане, преходни въз-
приятно-представни нарушения до епилептоф-
ормени пристъпи. Синдромът може да варира от 
леки до тежки форми, като в МКБ-10 е дефини-
ран като абстинентно състояние (F10.3) и услож-
нено абстинентно състояние с делир – съответно 
със и без гърчове (F10.40/F10.41). Някои от симп-

томите на абстиненция, като безсъние, тремор, 
хипертония, могат да имат по-голяма продължи-
телност до няколко месеца. 

Алкохолът действа като депресант на ЦНС, 
увеличава активността на гама-аминомаслената 
киселина (GABA) и намалява глутаматергичната 
активност. При хронична злоупотреба се наб-
людава невроадаптивна реакция, което води 
до феномена на алкохолен толеранс и симпто-
мите на физическа зависимост. При продължи-
телна алкохолна злоупотреба става регулация 
надолу (downregulation) на GABA рецепторите 
и увеличена експресия на NMDA (Н-метил Д-ас-
партат) рецепторите с продукция на повече глу-
тамат. При рязко спиране на алкохола и спад на 
концентрацията му в кръвта се проявява ниска 
GABA-ергична активност и увеличена глутама-
тергична. Този невротрансмитерен дисбаланс 
води до невронална свръхактивност и клинична 
проява на абстинентни симптоми, които включ-
ват и невропсихиатрични усложнения като 
delirium tremens и припадъци. Повтарящите се 
абстинентни епизоди водят до т.нар. феномен 
на „запалимост“ („kindling”) – с всеки следващ 
епизод се увеличава тежестта на клиничната 
картина (фиг. 2).

Синдромите на отнемане могат да се проя-
вят като континуум от леки симптоми до поява 
на delirium tremens. В ранните етапи са характер-

*ВНС – вегетативна нервна система 
Фиг. 2. Тежест на симптоми на отнемане и феномен на „запалимост“ (Адаптирано от [8, 10])



26 И. Каменова. Съпоставка между алкохолен делир и психотични разстройства...

ни симптоми като тремор на крайници, психо-
моторно неспокойствие, главоболие, инсомния. 
При втората степен на тежест симптомите могат 
да бъдат зрителни и тактилни нарушения, като 
обикновено започват 24 часа след последното 
питие. Почти 25% от пациентите със синдром на 
отнемане на алкохола имат транзиторни наруше-
ния във възприятно-представната сфера със слу-
хови и по-рядко зрителни и тактилни нарушения. 
При персистиране на тези симптоми състоянието 
на пациента прогресира до алкохолна халюцино-
за, при която се запазва ясно съзнание за разли-
ка от следващите етапи на абстиненция [7].

При около 10% от пациентите, показващи 
абстинентни прояви, може да се прояви гър-
чова симптоматика с характеристиките на то-
нично-клонични припадъци (3-та степен на от-
немане). В по-късните етапи на абстиненция 
(обикновено 48-72 часа от спиране на алкохола) 
може да се развие картината на алкохолен делир 
(4-та степен), което е най-тежкото усложнение от 
алкохолната абстиненция и е спешно медицин-
ско състояние. За първи път симптомите на алко-
холен делир са описани от Samuel Pearson през 
1813 г. като „мозъчна треска”, а терминът delirium 
tremens е въведен през същата година от англий-
ския лекар Thomas Sutton в неговата книга “Tracts 
on delirium tremens, on peritonitis, and on some 
other inflammatory affections, and on gout” [8]. 

По време на абстинентен синдром могат да 
се обособят усложнения като алкохолен делир, 
остра алкохолна халюциноза и алкохолна на-
лудна психоза.

Delirium tremens
За появата на алкохолен делир е необходи-

мо значително намаляване или преустановя-
ване на алкохолната консумация, която е била 
за дълъг период от време във високи дози. 
Честотата на състоянието варира в различните 
проучвания, но най-общо е между 5 и 20% от 
лекуваните за алкохолна абстиненция. Делирът 
е състояние на обърканост, като в някои страни 
се използва терминът „количествено наруше-
ние на съзнанието”. Характеризира се с остър 
спад както в яснотата на съзнанието, така и в 
когницията, и в частност – с нарушение във вни-
манието, фиксационна памет, дезориентация. 
Пациентите не успяват да фокусират, задържат 
и пренасочат вниманието си, дезориентацията 
е предимно за време и място, паметта е нару-
шена предимно за близки събития. Тези основ-

ни симптоми се развиват внезапно в рамките на 
часове и дни, като имат тенденцията да флукту-
ират в рамките на деня [9]. Психотични симпто-
ми като халюцинации, илюзии, налудности се 
проявяват при поне 40% от пациентите с делир 
[9]. Характерни са предимно зрителни халюци-
нации – от съноподобни състояния до плаше-
щи видения на животни (предимно насекоми и 
гризачи), както и неприятни тактилни усещания 
(полазване от насекоми). Налудностите са често 
параноидни или персекуторни (напр. съмнение 
за отрова в храната, намерения за увреда от 
страна на персонал и т.н). 

Алкохолният делир може да се прояви с 
картината на хиперактивност – състояние с уве-
личена възбудимост и психомоторна активност 
до ажитираност, със значителни вегетативни и 
психопатологични прояви: дезориентация, на-
лудности, халюцинации, афективна лабилност, 
раздразнителност, нарушено внимание, враж-
дебност. При някои пациенти делирът може да 
се прояви с намалена активност и възбудимост 
– т. нар. хипоактивен делир, който има по-лоша 
прогноза поради забавяне в диагностицирането 
и лечението. При част от пациентите се наблю-
дава флуктуация между тези състояния с честа 
частична или пълна амнезия за периода. 

Соматичните симптоми на делир могат да се 
разделят на вегетативни (тахикардия, промени в 
кръвното налягане, увеличена телесна темпера-
тура, изпотяване, мидриаза, гадене, повръща-
не, диария) и такива от страна на ЦНС (тремор, 
атаксия, дизартрия, дисфагия, агнозия, афазия, 
миоклонус, генерализирани тонично-клонични 
конвулсии).

Появата на припадъци е сериозен рисков 
фактор за прогресията към алкохолен делир 
при близо 30% от случаите [10]. Смъртността 
при него е около 1-8% сред хоспитализирани 
пациенти, като се дължи най-вече на хипертер-
мия, сърдечни инфаркти, аритмии. При липса на 
адекватно диагностициране и лечение се увели-
чават заболяемостта, смъртността и продължи-
телността на хоспитализацията. Други услож-
нения могат да бъдат епилептичен статус, кома 
или други сериозни психиатрични последствия 
като синдром на Вернике-Корсаков, хронична 
алкохолна халюциноза, деменция. Обикновено 
продължителността е между 1 и 8 дни [11]. 

Като най-важен предиктор за появата на 
делир или гърчова симптоматика е анамнезата 
за такива събития в миналото. Други рискови 
фактори са придружаващо общо медицинско 
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заболяване или инфекция. Според някои проуч-
вания тахикардия над 100-120 удара в минута и 
систолно артериално налягане над 145 mm Hg 
също могат да се смятат за потенциални риско-
ви фактори [8]. Като предвестници също се спо-
менават и инсомния с цветни и живи сънища, 
които биват преживявани от пациентите като 
истински и трудно различими от действител-
ността, неспокойствие, депресивно/тревожно 
настроение [12]. Станкушев определя безсъние-
то, тремора и страха като типични продромни 
симптоми на delirium tremens [13].

Психотични разстройства, 
вследствие на алкохол

Допаминът е друг невротрансмитер, проме-
нящ се по време на алкохолна консумация. В ус-
ловията на алкохолна злоупотреба и зависимост 
се наблюдава невронална модулация вследствие 
на повишени допаминови нива и увеличена ак-
тивност в синапсите, особено във вентралната 
тегментална област и nucleus accumbens. Това 
води до позитивна връзка към системата за 
възнаграждение, опосредстващо желанието за 
повторен прием и дезинхибицията по време на 
интоксикация. Употребата на алкохол предизвик-
ва и отделянето на опиоидни пептиди, които не 
само водят до възнаграждаващия ефект, но и се 
свързват с увеличаване на допаминовите нива и 
крейвинг [14, 15]. При абстиненция увеличава-
нето на допаминовите нива допринася за кли-
ничната картина със свръхвъзбуда на автономна-
та нервна система и с халюцинаторна продукция.

Психотични симптоми в контекста на алко-
холна употреба могат да се появят по време на 
интоксикация, абстиненция и delirium tremens 
или да са проява на обратим психотичен епизод 
в рамките на злоупотреба и алкохолна зависи-
мост. Разстройство, което се проявява по вре-
ме на употреба на алкохол или непосредствено 
след нея и се характеризира с халюцинации, 
припознавания, налудности или идеи за отно-
шение (често с параноидно и персекуторно съ-
държание), и абнормен афект е психотично раз-
стройство вследствие на алкохол. Сензориумът 
обикновено е ясен, като прогнозата е добра, с 
преодоляване на симптоматиката частично в 
рамките на един месец и напълно в рамките на 
6 месеца [16].

В сравнение с алкохолния делир при пси-
хотичните разстройства, свързани с алкохол, 
няма нарушение в съзнанието. Около 3% от па-
циентите с разстройства, свързани с алкохол, 

споделят за слухови халюцинации и/или пара-
ноидни налудности на фона на ясен сензориум 
в контек ста на тежко опиване или абстинентно 
състояние [17].

Алкохолна халюциноза
Алкохолната халюциноза, включена в тази 

диагностична категория, се характеризира с 
остро начало, предимно слухови халюцинации, 
запазен сензориум и възстановяване в рамки-
те на седмици, като е необходима анамнеза за 
тежка алкохолна злоупотреба. За първи път е 
описана като отделна категория от Marcel с тер-
мина folie d‘ivrogne – „алкохолна лудост”, който 
на базата на 20 клинични случая е разграни-
чил синдрома като отделен от delirium tremens. 
Bleuler въвежда термина алкохолна халюциноза 
[18]. Смята се, че delirium tremens и алкохолната 
халюциноза са различни прояви на един про-
цес, като идеята е подкрепена от автори като 
Bonhoeffer и Kraepelin. Kraepelin е смятал, че 
слуховите халюцинации са свързани с delirium 
tremens с тази разлика, че делирът е с по-кратка 
продължителност и халюцинациите са по-често 
зрителни, отколкото слухови [19]. 

Главният симптом при алкохолната халюци-
ноза са изразени слухови халюцинации, и по-ряд-
ко зрителни, обиковено придружени с афективна 
зареденост (страх), появяващи се остро в рамки-
те на 48 часа след намалена или преустановена 
консумация на алкохол. Типични за слуховите 
халюцинации са т.нар. антифонни халюцинации 
– гласове, разговарящи помежду си и коменти-
ращи пациента. По-често те са локализирани в 
околната среда (рядко в „главата”), имат заплаш-
ващо и обиждащо съдържание. Зрителните ха-
люцинации са значително по-рядко срещани и 
при появата им, за разлика от тези при делир, не 
са флуктуиращи и сценоподобни. Тактилни или 
халюцинации от друга модалност са казуистика. 
Често се срещат и мисли с ревностово и парано-
идно съдържание, които са вторични [20]. Остра-
та алкохолна халюциноза обикновено се явява 
във възрастта между 40 и 45 години, по-честа е 
при жени и обикновено започва в условия на аб-
стинентен синдром. Продължителността е от ня-
колко дни до седмица, като има ясно съзнание и 
запазена ало- и автоориентация.

В различни проучвания стойностите на бо-
лестност варират от 0,4% до 12% [21], което опре-
деля синдрома или като рядко събитие, или като 
слабо диагностицирано състояние. В епидеми-
ологично проучване във Финландия е установена 
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болестност от 0,5% за психотични разстройства, 
свързани с алкохол. Фактори, свързани с по-ви-
сок риск за развитие на психотично разстройство, 
са по-ранна възраст при начало на алкохолна за-
висимост, нисък социално-икономически статус, 
психично заболяване и алкохолни проблеми при 
бащата и множество болнични лечения [22].

В друго проучване при преглед на алкохолно 
зависимите, преминали през център за лечение 
на зависимости, 0,9% от тях получават диагноза 
алкохолна халюциноза. По-голямата част от па-
циентите (86,9%) споделят, че имат халюцинации 
при намаляване на количеството приет алкохол 
или при опит за спирането му изцяло, докато при 
13,1% халюцинациите се появявали при обичай-
ния прием на алкохол, както и при преустановя-
ването му. При 2/3 от пациентите са регистрира-
ни минали епизоди на алкохолна халюциноза, 
което подкрепя идеята за рекурентно протичане 
на състоянието, докато при започване на лече-
ние е наблюдавано повлияване на симптомите 
до седмица след започване на симптоматиката. 
Друг важен резултат от проучването е оценката на 
рисково суицидно поведение. В извадката близо 
1 на 5 пациенти е имал суицидни мисли или опи-
ти в епизод на алкохолна халюциноза [23].

За разлика от острите алкохолни халюцинози 
хроничната има много по-голяма продължител-
ност, като за такава се смята давност над 6 ме-
сеца. Част от пациентите с психотични симптоми 
в контекста на алкохолната им злоупотреба раз-
виват това състояние, наподобяващо клиничната 
картина на шизофрения. Характеризира се с ясно 
съзнание, халюцинации, предимно слухови, във 
второ лице, нарушения в мисловния процес с 
развитие на параноидни идеи и страхов афект. 
Честотата на хронифициране на състоянието по 
литературни данни варира, но е най-често в гра-
ниците на 10-20% от пациентите с психотични 
разстройства вследствие на алкохол [24]. Хро-
ничната халюциноза може да започне като остра 
алкохолна халюциноза или като делир.

Има няколко хипотези за патофизиологията 
на хроничната халюциноза, като подобно на опи-
саните по-горе остри състояния се предполага 
участието на повишена централна допаминер-
гична активност и промени в допаминовите ре-
цептори. Друга хипотеза е за участието на серо-
тонин и намаляването му чрез аминокиселинни 
нарушения, повишени нива на бета-карболини 
[25], нарушения в перфузията на различни мо-
зъчни региони, като например данни от пози-
трон-емисионна томография (PET) за хипофунк-

ция на таламуса [26]. Друго проучване на базата 
на функционално образно изследване (SPECT) 
установява намалена регионална перфузия във 
фронталните дялове, ляв базален ганглий и ляв 
таламус при алкохолна халюциноза. При лече-
ние с невролептици и бензодиазепини, освен 
клинично подобрение с намаляване на халю-
цинациите, е регистрирано и нормализиране на 
перфузията в базалните ганглии и таламуса, но 
не и във фронталните дялове [27].

Клиничната картина на хроничната халюци-
ноза при алкохолна злоупотреба наподобява 
тази на шизофрения, но въпреки това е неза-
висимо състояние с особености, които го раз-
личават. При сравнение пациентите с хронична 
халюциноза имат начало на психотичните пре-
живявания в по-късна възраст, повече депресив-
ни и тревожни симптоми, по-малко негативни и 
дезорганизирани симптоми, както и по-добър 
инсайт и преценка [28]. Като усложнения на със-
тоянието с цел по-добро терапевтично повлия-
ване трябва да се имат предвид високите нива 
на депресия, суицид и психосоциално наруше-
ние при тези пациенти.

Алкохолната халюциноза се смята за хетеро-
генно състояние, което, подобно на шизофре ния, 
включва случаи с различен ход и изход от болес-
тта. При проспективно проучване на 52 пациен-
ти в рамките на три години 13.5% от пациентите 
продължават да имат хроничен ход въпреки пос-
тигането на дългосрочно състояние на въздър-
жане, докато при 21% психотичните симптоми 
изчезват въпреки постоянната алкохолна злоу-
потреба [29]. При друго лонгитудинално проуч-
ване се проследява ходът на халюцинозата сред 
пациенти с алкохолна зависимост (13% от общо 
124 пациенти). След 8 години от 16 пациенти 5 са 
описани в състояние на хронична халюциноза на 
фона на алкохолна консумация, а двама – с ши-
зофренни прояви на фона на абстиненция [30].

При сравнение на хронична халюциноза при 
пациенти с алкохолен проблем и пациенти с ши-
зофрения е установена по-голяма вероятност за 
фамилна анамнеза за алкохолна злоупотреба 
при пациенти с алкохолна халюциноза, отколко-
то с психоза и vice versa. Поради това психиатрич-
ната фамилна анамнеза може да бъде полезна 
при диагностиката. При пациентите с алкохолна 
халюциноза началото е на около 40-годишна въз-
раст и е типично остро, за разлика от шизофрен-
ните пациенти с развитие на болестта на по-ранна 
възраст и с протрахирано начало [31]. За дифе-
ренциране на състоянията важно значение има и 
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анамнезата за злоупотреба с алкохол, която при 
алкохолна хронична халюциноза е дългогодиш-
на. Слуховите халюцинации са задължителни за 
диагнозата, понякога са наблюдавани и оптич-
ни излюзии, докато при шизофренни пациенти 
те са по-редки. При алкохолната халюциноза 
има афективна зареденост със страх, дистимия, 
като не се наблюдава паратимия за разлика от 
шизофрения. Много рядко има „разцепване” на 
Аза. При хроничната халюциноза често има и ха-
рактерни неврологични (полиневропатия, мал-
комозъчна симптоматика) и соматични (чернод-
робни) поражения от дългогодишната алкохолна 
злоупотреба [20]. 

Според изследване на същия автор (Soyka, 
M.) за 10-годишен период при проследяване на 
хоспитализирани 200 пациенти в Психиатрична-
та болница на Университета в Мюнхен са наблю-
давани само 13 случая на хронична халюцино-
за, което потвърждава мнението за рядката му 
честота [32]. При статистика от немски болници 
болестността е оценена на 0,6-0,7% сред алкохо-
лиците [33]. За разлика от пациенти с други раз-
стройства, свързани с алкохол, тези с хронична 
халюциноза имат по-ранно начало на зависи-
мостта, по-голямо количество на приет алкохол 
и по-честа коморбидност с прием на други нар-
котични вещества [34].

Смята се, че алкохолната халюциноза не из-
чезва без пълно въздържане и при рецидив на 
алкохолната консумация има тенденцията да се 
възвръща [35]. Лазаров намира, че при 23% от 

алкохолните психози се наблюдава рецидивира-
не на психозата [36]. Въпреки това алкохолната 
халюциноза е свързана с по-добра прогноза в 
сравнение с алкохолния делир, при който има 
по-високи нива на коморбидност и смъртност. 

В условията на алкохолна злоупотреба и за-
висимост може да възникне и друго психотично 
състояние – т.нар. алкохолен параноид. Харак-
терната клинична картина включва налудности 
за отношение и преследване, като при остро 
протичане е възможно и наличието на слухови 
и зрителни халюцинации. При продължителност 
над 6 месеца на параноидните налудности в ус-
ловията на прекомерна алкохолна консумация 
се означава като хроничен алкохолен параноид. 
В тази група спада т. нар. алкохолна параноя или 
алкохолна ревностова налудност. Среща се пре-
димно при мъже на около 35 години, при които 
има еректилна дисфункция като последица от 
алкохолната злоупотреба. При това състояние 
пациентите са убедени в изневерите на поло-
винките си и търсят начини за доказването им. 

Анализираните по-горе психотични раз-
стройства в контекста на алкохолна болест са 
обединени в следната фигура според проявата 
си в различните стадии на алкохолна консума-
ция – злоупотреба – зависимост (фиг. 3).

Съпоставка между алкохолен делир и 
алкохолна халюциноза

Предвид посочената информация относно 
алкохолния делир и халюциноза може да се на-

Фиг. 3. Психотични разстройства при алкохолна болест
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прави съпоставка между двете състояния, като 
се очертават както прилики, така и различия 
между тях (табл. 1). Като доказателство за при-
ликите между двете състояния може да се при-
веде хипотезата на Лазаров за разглеждането на 
„delirium tremens, острата халюциноза и острата 
налудна психоза като единно заболяване с обща 
етиология и патогенеза, но с някои различия в 
клиничната кaртина” [37]. Необходимо е нали-
чие на зависимост към алкохол, но абстинентно-
то състояние може да е с различна симптоматич-
на проява в зависимост от взаимодействието с 
други фактори. Delirium tremens се определя като 
психотична картина с екзогенни характеристики, 
като е необходима по-голяма продължителност 
на хронична алкохолна интоксикация, съвмест-
но с други предразполагащи фактори като сома-
тична коморбидност, недоимъчно хранене. Това 
води до по-голяма „интензивност” на клиниката 

– помрачено съзнание, по-честа гърчова симп-
томатика и свръхвъзбудимост на вегетативната 
нервна система. Авторът поставя хипотезата, че 
при алкохолната халюциноза има „изначална 
слабост” на мозъчни структури и по-честа фа-
милна обремененост с ендогенни психози. Това 
опосредства появата на клиника с психотични 
симптоми дори и при по-краткотрайно приема-
не на алкохол [37].

Заключение
Диференцирането на двете състояния има 

важно практическо значение предвид необхо-
димостта от различно терапевтично поведение 
и рисковете, свързани с повишената смъртност 
при делир и високите нива на автоагресивно по-
ведение при алкохолна халюциноза. И при двете 
състояния са необходими комплексен подход и 

Алкохолен делир Алкохолна халюциноза

Време
- Начало
- Тип

Остро
48-72 ч след спиране/редукция алкохол

Остро
48 ч след спиране/редукция алкохол или 
по време на употреба

Алкохолна злоупотреба + +

Ход на клиничната картина флуктуиращ персистиращ 

Денонощни колебания + нарушение сън-бодърстване („sundowning”) -

Продължителност 3-7 дни; рядко до 14 дни Седмици, до месец; рядко хронични над 6 м. (10%) [20]

Прогноза По-лоша; по-висока смъртност По-добра; често възстановяване

Съзнание/концентрация Нарушено Запазено

Дезориентация + -/+ (рядко)

Психомоторика Хипер- до хипоактивност/ ажитираност Възможна е ажитираност; по-рядко срещана

Психотични симтоми: Задължителни

Слухови 
халюцинации +/- +; често коментиращи в 3то лице

Зрителни/тактилни 
халюцинации

По-често срещани; сценоподобни, 
сенестопатни По-рядко срещани

Мисловни 
разстройства

+/- Дезорганизация – тангенциалност до 
инкохерентност

В съдържанието – параноидни/персекуторни налудности;
Обикновено без структурни нарушения

Афективни алтерации +/- раздразнителност, дисфория, тревожност, 
еуфория

+/-
Страх, раздразнителност, дисфория

Неврологичен статус Атаксия, миоклонуси, дизартрия, тремор, 
астериксис, нистагъм Полиневропатия; малкомозъчна симптоматика

Лечение БЗД; 
+/- антипсихотик

Антипсихотик; 
+/- БЗД

Таблица 1. Съпоставка между алкохолен делир и алкохолна халюциноза
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стремеж към постигане на ремисия по отноше-
ние на общия етиологичен фактор – алкохола.
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ВЛИЯНИЕ НА ХРАНЕНЕТО ВЪРХУ ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ
Росица Чамова, Явор Ченков

Катедра „Хигиена и епидемиология“ , МУ – Варна

Резюме. Храната е един от най-значимите фактори на околната среда, въздействащ върху човека. 
Безспорна е ролята на здравословното хранене за доброто соматично здраве. През последните 
години се натрупват все повече научни доказателства за влиянието на храната върху психичното 
здраве. Целта на настоящия обзор е да представи резултатите от някои проучвания за връзката 
между психичното здраве и храненето. Метод: Проучени са научни публикации от електронните 
бази данни на Mendeley, Scopus, Science Direct. Заключение: Храната и моделът на хранене са от 
решаващо значение за формиране на психичния здравен статус. Здравословното хранене вли-
яе благоприятно върху мозъчните функции, като подобрява паметта и познанието и намалява 
риска от депресия. Спазването на добре балансиран хранителен режим би могло да допринесе 
за подобряване не само на физическото, но и на менталното здраве, което е решаващ фактор за 
по-доброто качество на живот. Необходими са повече проучвания за влиянието на храненето и на 
храната за психичното благополучие. 
Ключови думи: психично здраве, депресия, деменция, хранителни вещества, хранене, модел на 
хранене

INFLUENCE OF NUTRITION ON MENTAL HEALTH
Rositsa Chamova, Yavor Chenkov

Department of Hygiene and Epidemiology, MU – Varna

Abstract. Food is one of the most important environmental factors affecting humans. The role of healthy 
eating for good somatic health is indisputable. In recent years, there has been increasing scientific ev-
idence of the effects of food on mental health. The purpose of this review is to present the results of 
some studies on the relationship between mental health and nutrition. Method: Scientific publications 
available in the electronic databases of Mendeley, Scopus, Science Direct have been studied. Conclu-
sion: Food and eating patterns are crucial for the formation of mental health status. Healthy eating has a 
beneficial effect on brain function by improving memory and cognition and reducing the risk of depres-
sion. Adherence to a well-balanced diet could contribute to improving not only physical but also mental 
health, which is a decisive factor in a high quality of life. More research is needed to clarify the role of 
nutrition and food for mental well-being.
Key words: mental health, depression, dementia, nutrients, nutrition, diet

В контекста на дефиницията на Световната 
здравна организация (СЗО) за здраве като „със-
тояние на пълно физическо, психическо и соци-
ално благополучие, а не само като отсъствие на 
болест или недъг“ психичното здраве би могло 
да се определи не само като липса на психична 
болест, а като психично благополучие (усещане 
за благополучие) и/или адекватна  приспособи-
мост, съобразена с общественоприетите стан-
дарти на човешките отношения [1]. По данни на 
последното национално представително епиде-
миологично проучване у нас през 2017 г. пожиз-
нената болестност от чести психични разстрой-
ства в България е 14,54% [1]. Според Доклад за 

глобалната тежест на заболяванията от 2013 г. 
депресивните разстройства са втората най-чес-
та причина за нарушаване качеството на живот 
в развитите и в развиващите се страни. От 1990 г. 
до 2013 г. честотата на психичните разстройства 
и злоупотребата с вещества се увеличава с 45%, 
а на депресивните разстройства – с 53,4% [2]. 

Депресията е психично разстройство с хро-
ничен ход на протичане, рецидивиращо, с висок 
суициден риск и смъртност, често в коморбид-
ност с метаболитни, ендокринни и други забо-
лявания, водещо до инвалидизация, семейна и 
социална дисфункция [3]. Установено е, че де-
пресията е рисков фактор за развитие на сърдеч-
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но-съдови заболявания, които са сред водещите 
хронични неинфекциозни заболявания. 

Изхождайки от биологичните функции на 
хранителните вещества и от това, че съставът, 
структурата и функцията на мозъка зависят от 
наличието на подходящи нутриенти – липиди, 
аминокиселини, витамини и минерали, логично 
е моделът на хранене и качеството на храната 
да влияят върху мозъчната функция, което пра-
ви храненето фактор, насочен към психичното 
здраве, настроението и когнитивните резулта-
ти. Някои автори подчертават възможността за 
съществуваща връзка между хранителните ве-
щества и психичното здраве [4, 5]. При хората с 
психични заболявания са наблюдавани по-лоши 
хранителни навици и начин на живот [6, 7]. Съ-
ществуват доказателства, че затлъстяването е 
свързано с дисфункция на хипокампа и дефицит 
на краткотрайна памет при хората [8]. 

Храната е фактор, започващ да въздейства 
върху развитието и растежа на човека още през 
ембрионалния период. Известно е, че клетъч-
ната архитектоника на мозъчната кора може да 
бъде необратимо нарушена при недостиг на йод 
по време на вътреутробното развитие вслед-
ствие на аномалии в миелинизацията на нерв-
ните клетки, водещи до когнитивно увреждане 
при децата. Доказано е, че желязодефицитната 
анемия в периода на ранната детска възраст се 
асоциира с промени в мозъчните връзки [9]. 

Влияние на макронутриентите 
върху психичното здраве

Белтък
Белтъците са важен градивен елемент на 

живите организми. Те са изградени от аминоки-
селини, 11 от които се синтезират в организма, 
а девет се набавят единствено с храната. Те се 
наричат незаменими (есенциални) аминокисе-
лини. Хранителните източници на белтък са от 
животински и от растителен произход. Животин-
ският белтък е с по-висока биологична стойност, 
тъй като съдържа всички незаменими амино-
киселини. Храните, богати на висококачествен 
белтък, са месо, риба, мляко и млечни продукти, 
яйца. Хранителни източници на растителен бел-
тък са бобовите храни, зърнените храни и яд-
ките. Те могат да бъдат с ниско съдържание на 
една или повече незаменими аминокиселини. 
Белтъчният хранителен прием може да повли-
яе на функционирането на мозъка и психичното 
здраве. Много от невротрансмитерите в мозъка 

са изградени от аминокиселини. Невротрансми-
терът допамин съдържа аминокиселината тиро-
зин, а невротрансмитерът серотонин съдържа 
аминокиселината триптофан. Липсата на някоя 
от тези две аминокиселини нарушава синтеза на 
съответните невротрансмитери, което може да 
бъде причина за лошо настроение и агресия при 
човека. Ексцесивният прием на аминокиселини 
също може да има неблагоприятни последици. 
Например при заболяването фенилкетонурия 
прекомерното натрупване на фенилаланин води 
до увреждане на мозъка и умствена изостана-
лост. Резултатите от проспективно проучване по-
казват, че високият прием на белтък има защитен 
ефект по отношение на депресията [10]. Ниският 
прием на белтък се свързва с повишен риск от 
психологически разстройства в трансверзално 
проучване сред японски работници мъже [11].

Мазнини
Мозъкът е един от органите с най-високо 

ниво на липиди (мазнини). 50% от състава на 
сивото вещество са мастни киселини, които са 
полиненаситени (около 33% са омега-3 поли-
ненаситени мастни киселини). Структурни и 
функционални компоненти на мембраната на 
мозъчните клетки са полярни фосфолипиди, 
сфинголипиди и холестерол. Глицерофосфо-
липидите в мозъка са с високо съдържание на 
полиненаситени мастни киселини, получени от 
есенциалните мастни киселини линолова кисе-
лина (омега-6) и α-линоленова киселина (оме-
га-3). Основните полиненаситени мастни кисе-
лини в мозъка са докозахексаенова киселина 
(DHA), образувана от α-линоленовата киселина, 
арахидонова киселина и докозатетраенова кисе-
лина, образувани от линоловата киселина. Про-
учвания показват, че въпреки изобилието им в 
нервната система DHA и арахидонова киселина 
не могат да бъдат синтезирани от бозайници de 
novo и следователно те или техните предшестве-
ници трябва да се доставят чрез храната и да се 
транспортират до мозъка. По време на късната 
бременност и ранния постнатален период не-
вроразвитието настъпва със значително бързи 
темпове, което прави доставката на адекватно 
количество полиненаситени мастни киселини, 
особено DHA, наложителна за осигуряване раз-
витието на мозъка и ретината.

Полезните ефекти на дълговерижните оме-
га-3 полиненаситени мастни киселини, главно 
ейкозапентаенова киселина (EPA) и докозахекса-
енова киселина (DHA), върху функциите на нерв-
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ната система са добре известни. Противовъзпа-
лителните ефекти на дълговерижните омега-3 
полиненаситени мастни киселини, особено EPA, 
могат да бъдат от решаващо значение за пре-
дотвратяване развитието на депресия. Устано-
вено е, че около 50% от пациентите с депресия 
имат по-високо ниво на възпалителни цитокини, 
които са замесени в хипоталамо-хипофизната 
регулация на надбъбречната ос, метаболизма 
на невротрансмитерите или дори в състава на 
чревната микробиота [12]. Няколко метаанализа 
оценяват полезната роля на суплементирането с 
дълговерижни омега-3 мастни киселини при ня-
кои психични разстройства като биполярно раз-
стройство [13], шизофрения [14] или депресия 
[15]. И други доказателства подкрепят обратната 
връзка между консумацията на риба, богата на 
дълговерижни омега-3 полиненаситени мастни 
киселини и депресията, особено при жени [16, 
17]. Резултатите от проучванията обаче не са 
последователни. Метаанализ на Yang и кол. не 
установява значителна асоциация между храни-
телния прием на омега-3 и депресията [18]. 

Важно значение за човешкото здраве има и 
количественото съотношение омега-6/омега-3 
мастни киселини, което влияе на серумните ли-
пиди и на биохимичните и биофизичните свой-
ства на клетъчните мембрани.

Въглехидрати
Въглехидратите осъществяват многобройни 

и жизнено важни функции в живата природа. 
Глюкозата е основен източник на енергия за кле-
тъчния метаболизъм. Полизахаридите скорбяла 
и гликоген са енергийни резерви, а целулозата 
в растенията и хитина в членестоногите изпъл-
няват структурна роля. Пентозата рибоза е ва-
жен компонент на коензимите АТФ, ФАД, НАД и 
НАДФ и участва в изграждането на РНК. Свърза-
ната с нея дезоксирибоза е компонент на ДНК. 

Въглехидратите, особено глюкозата, са ос-
новният енергиен източник за мозъка. Човеш-
кият мозък се нуждае средно от 120 g глюкоза 
за ден. При крайно ограничаване на въглехидра-
тите мозъкът разчита на запасите от гликоген, 
които се изчерпват бързо – в рамките на 1-3 дни. 
За да се осигури нормалната функция на мозъ-
ка, организмът започва да синтезира глюкоза от 
невъглехидратни източници – мастни киселини 
или аминокиселини, процес, наречен гликоне-
огезеза. Според съвременните препоръки за 
здравословно хранене въглехидратите трябва 
да осигуряват 45-60% от всички калории, бел-

тъчините – 10-20%, а мазнините – до 30% [19]. 
При екстремно ограничаване на въглехидратния 
прем с храната често се наблюдават странични 
ефекти от страна на нервната система – наруше-
ния в настроението (апатия, депресия, агресия), 
раздразнителност, главоболие, нарушения в па-
метта и концентрацията. Храните, източник на 
въглехидрати, според скоростта на повишаване 
нивата на кръвната глюкоза, се разделят на таки-
ва с висок, умерен и нисък гликемичен индекс. 
Установено е, че консумацията на храни с по-ви-
сок гликемичен индекс се свързва с по-висок 
риск от психични разстройства [20].

Витаминни дефицити и психично здраве
Проучвания показват, че дефицитът на вита-

мини нарушава когнитивните функции. Връзката 
е най-силна за витамин В12. Дефицитът му при-
чинява умора, летаргия, депресия, лоша памет и 
е свързан с мания и психоза [21]. Дефицитът на 
тиамин (витамин В1) причинява заболяването 
бери-бери (с изтръпване като симптом от стра-
на на ЦНС) и енцефалопатия на Вернике. Фола-
тът (витамин В9) е ключов елемент в синтеза на 
невротрансмитери, който при много психични 
заболявания е нарушен. Дефицитът на фолат се 
отразява негативно върху интраутеринното и в 
ранна детска възраст невроразвитие. Той е свър-
зан с по-голям риск от депресия в зряла възраст 
[22]. Метаанализ показва, че нивата на серумния 
фолат са по-ниски при лица с биполярно раз-
стройство в сравнение със здрави контроли [23]. 
Недостигът на ниацин (витамин В3) причинява 
пелагра, една от проявите на която е деменцията. 

Ефектът на витамин D върху психичното 
здраве е оценен в няколко проучвания с проти-
воречиви резултати. По-високите серумни кон-
центрации на витамин D се свързват с по-добри 
внимание и памет при хора на възраст 65 години 
и повече [24]. Ниските нива на витамин D в кръв-
та се свързват с редица неблагоприятни нев-
ропсихични ефекти като депресия, шизофрения, 
болест на Алцхаймер и аутизъм [25, 26]. Вита-
мин D-рецептори са открити в мозъка на експе-
риментални животни преди повече от тридесет 
години [27], включително в хипокампуса на плъ-
хове – област с решаващо значение за паметта 
[28]. По-късно е доказано, че рецептори на вита-
мин D съществуват и в мозъка на хора [29]. Ме-
таанализи стигат до заключението, че ниското 
ниво на 25(OH)D (активната форма на витамин 
D) е свързано с когнитивно увреждане [30, 31]. 
Резултатите от The Health ABC Study показват, 
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че съществува връзка между нивата на 25(OH)
D и спада в когнитивните функции. В кохортното 
проучване InCHIANTI, в което над шест години са 
проследени участници на възраст над 65 години, 
ниските 25(OH)D-нива (< 10 ng/mL) са свързани 
с когнитивен спад [32]. NHANES III проучването 
доказва, че недостигът на витамин D засяга вни-
манието, но не и паметта [33].

Установена е ролята на витамин D в патоге-
незата на менталните нарушения в детството и 
юношеството [34]. Витамин D участва в експре-
сията на неврогенния растежен фактор (NGF), 
невротрофин 3 (NT-3), невротрофин 4 (NT-4) и 
невротрофичен фактор от глиални клетъчни ли-
нии (GDNF) [35], но не участва директно в екс-
пресията на невротрофичен фактор, извлечен от 
мозъка (BDNF) [36]. Въпреки това, e открита ко-
релация между серумните нива на 2(OH) D, не-
вротрофни фактори BDNF и GDNF и тежестта на 
депресивните разстройства [37, 38], което дава 
основание да се предполага, че дефицитът на 
витамин D прави мозъка по-уязвим към небла-
гоприятни експозиции.

Флавоноиди
Други хранителни вещества, за които е уста-

новено, че могат да подобрят човешката памет 
и неврокогнитивните постижения чрез способ-
ността им да въздействат върху дългосрочното 
потенциране са флавоноидите. Биологичните 
им действия се приписват на техните антиокси-
дантни свойства. Флавоноидите проявяват свои-
те неврозащитни свойства чрез модулиране на 
вътреклетъчни сигнални каскади, които контро-
лират оцеляването, смъртта и диференциацията 
на невроните; засягане на генната експресия; 
взаимодействия с митохондриите [39]. Флавоно-
идите засилват съществуващата невронна функ-
ция и стимулират невроналната регенерация. Те 
подобряват паметта, обучението и когнитивните 
резултати.

Моделът на хранене като фактор 
за психичното здраве

Освен отделните нутриенти моделът на хра-
нене също е от значение за психичното здраве. 
Резултатите от Canadian Community Health Survey 
показват, че повишената консумация на плодо-
ве и зеленчуци подобрява психичното здраве и 
намалява депресията [40]. Метаанализи на на-
блюдателни изследвания показват, че здраво-
словното хранене [41] и средиземноморската 
диета [42] са свързани с по-нисък риск от депре-

сия. Традиционната средиземноморска диета, 
характеризираща се с висок прием на растител-
ни храни (зеленчуци, плодове, бобови растения, 
ядки, семена, маслини, пълнозърнести храни), 
екстра върджин зехтин като основна кулинарна 
мазнина, умерен прием на риба и нисък прием 
на сладкарски изделия, червено месо и прера-
ботени храни, се очертава като значима в про-
филактиката не само на сърдечно-съдовите за-
болявания, но и на депресивните разстройства. 
Систематичен преглед на 20 лонгитудинални и 
21 транзверзални проучвания предоставя убе-
дителни доказателства, че средиземноморската 
диета може да осигури защитен ефект срещу де-
пресия [43]. За разлика от тези проучвания ме-
таанализ на Shafiei и кол. не открива значителна 
връзка между спазването на средиземноморска 
диета и риска от депресия [44].

Рандомизирани контролирани проучвания 
– PREDIMED, HELFIMED и SMILES, показват тен-
денции за намаление на риска от депресия при 
здравословно хранене [45, 46, 47]. Проучването 
National Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES) (2007–2014) установява, че ограниче-
ният прием на храна сигнификантно по-често се 
асоциира с тежко депресивно разстройство [48]. 
Метаанализ на Del-Ponte и кол. разкрива, че ви-
сокият хранителен прием на рафинирана захар 
и наситени мазнини може да повиши риска от 
хиперактивност с дефицит на вниманието за раз-
лика от потенциалния защитен ефект от високия 
прием на плодове и зеленчуци [49].

Вегетарианство
Michalak и кол. установяват повишена чес-

тота на разпространение на депресивни раз-
стройства, тревожни разстройства, соматични 
разстройства и хранителни разстройства при ве-
гетарианци [50]. Проучването разкрива, че хора-
та, страдащи от психични разстройства, имат по-
ниска честота на консумация на месо. Проучване 
на австралийски жени установява значително 
увеличаване на депресивните симптоми сред 
вегетарианците в сравнение с невегетарианците 
(22% vs. 15%) [51]. Hibbeln и кол. съобщават, че в 
представителна извадка сред възрастни в Герма-
ния депресията е по-често срещана сред вегета-
рианци. В Минесота подрастващите вегетариан-
ци са по-склонни към хранителни разстройства и 
суицидни опити, а проучване в Турция показва, 
че вегетарианците по-често проявяват симптоми 
на тревожност [52]. Повишеният риск от депре-
сивни симптоми сред вегетарианците може да е 
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резултат от по-нисък прием на омега-3 полине-
наситени мастни киселини, витамин В12 и фолат, 
по-висока консумация на храни, богати на оме-
га-6 мастни киселини. Други потенциални фак-
тори включват високи нива на фитоестрогени в 
кръвта (вследствие висок прием на зеленчуци и 
соя) и метаболити на пестициди (поради относи-
телно висок прием на плодове и зеленчуци) [53].

Заключение
Храната и моделът на хранене са от реша-

ващо значение за формиране на психичния 
здравен статус. Здравословното хранене влияе 
благоприятно върху мозъчните функции, като 
подобрява паметта и познанието и намалява ри-
ска от депресия. Спазването на добре баланси-
ран хранителен режим би могло да допринесе 
за подобряване не само на физическото, но и 
на менталното здраве, което е решаващ фактор 
за високото качество на живот. Необходими са 
повече проучвания, които да внесат яснота за 
ролята на храненето и на храната за психичното 
благополучие.
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ТРИУМФЪТ НА СЕРБСКИ НАД КЛАСИЦИТЕ 130 ГОДИНИ ПО-КЪСНО. 
НОВИЯТ (СТАР) ПОГЛЕД ВЪРХУ КАТАТОНИЯТА В МКБ-11 И DSM-5

Петър Маринов
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Резюме. Кататонията е важна част от съвременната психиатрия. Нозологичната принадлежност на 
това разстройство е обект на дебат. Двете съвременни класификации, МКБ-11 и DSM-5, промениха 
и преразгледаха концепцията за кататонията като субтип на шизофренията. Тя е включена не 
само сред субтиповете шизофрения, но и в други категории. Болестността от кататония корелира 
позитивно с някои инфекциозни заболявания. Състоянието може да бъде свързано също и с някои 
афективни и органични разстройства, както и с някои интоксикации.
Ключови думи: кататония, шизофрения, МКБ-11, DSM-5

THE TRIUMPH OF SERBSKY OVER CLASSICS 120 YEARS LATER. 
NEW (OLD) VIEW ON CATATONIA IN ICD-11 AND DSM-5

Petar Marinov
MHC “Prof. N. Shipkovenski” Ltd – Sofia

MF, Trakia University – Stara Zagora
MF, Sofia University “Sv. Kl. Ohridski” – Sofia

Abstract. Catatonia is an important part of contemporary psychiatry. Nosological affiliation of this dis-
order is a matter of debate. Two modern classifications, ICD-11 and DSM-5, changed and reconsidered 
the concept of catatonia as a subtype of schizophrenia. It is included not only among the group of 
schizophrenia subtypes, but also in other categories. Catatonia prevalence correlates positively with 
some infectious diseases. As a condition, it could be also related to some affective and organic mental 
disorders, as well as to some intoxications. 
Key words: catatonia, schizophrenia, ICD-11, DSM-5

Въведение
Кататонията е рубикон на съвременната пси-

хиатрия. Дискусията за нейната принадлежност 
се заражда още през XIX век, когато Сербски 
(рус. Сербский, англ. Serbsky) частично приема 
класическите виждания на Kahlbaum за кататон-
ния ступор, но конфронтира еволюцията им в 
концепциите на Kraepelin и Bleuler [1]. Външната 
прилика на кататонните състояния според него 
не корелира нито с патофизиологията им, нито с 
нозологичната им принадлежност.

Развитие на учението за кататониите 
в различните школи

Първото системно описание на кататония-
та е представено в средата на XIX век от Ludwig 

Kahlbaum [2]. Първоначално авторът нарича със-
тоянието “melancholia attonita”, което се свързва 
със задълбочаване на депресивните състояния. 
В този контекст той разграничава няколко раз-
новидности на състоянието: 1. katatonia gravis с 
пълно разгръщане на симптомите и стереотип-
но развитие; 2. “katatonia mitis” с частична пре-
зентация на симптомите и непълно изразени 
двигателни нарушения; и 3. “protrahirte formen” 
– протрахирани и затегнати кататонни състоя-
ния с периодично отслабване на симптомите. 
Kahlbaum разграничава няколко форми на ката-
тонията – епилептоидна, тетанична, хореична, 
каталептична и индиферентна. Вижданията му 
за прогнозата са оптимистични. Той дефинира 
състоянията след кататонен епизод като интер-
мисии, което се свързва и с добрата им прогноза. 
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Wernicke също приема, че кататонията е отделна 
болест, която назовава акинетична мотилитет-
на психоза (akinetische motilitatspsychose) [3]. В 
прогностичен план обаче той вижда, че доброто 
протичане при част от болните не се среща при 
всички. Друга част от тях са склонни към хрони-
фициране и нелечимост на заболяването.

Първата остра критика на Kahlbaum е пуб-
ликувана от Arndt, който отрича нозологичното 
единство на кататониите [4]. Сходни с неговите 
възгледи изразява и Meynert, който приема, че 
редица заболявания в своето развитие разгръ-
щат кататонни симптоми [4]. Schüle също изразя-
ва скептицизъм относно нозографската хомоген-
ност на кататонията [5]. Все пак той приема, че в 
някои случаи е възможно да се диагностицира 
същинска кататония, каквато е описал Kahlbaum. 
През първата половина на ХХ век Lange установя-
ва, че една четвърт от неговите пациенти с мани-
депресивна психоза имат кататонни състояния, 
което поставя отново въпроса за нозографската 
принадлежност на кататонията [6].

Ерата на Emil Kreapelin, Eugen Bleuler, 
Henry Ey, Karl Jaspers, Kurt Schneider, 
Karl Leonhard
Учението на Kraepelin е основополагащо за 

диагностичните концепции през целия ХХ век 
[7]. Известно е, че в знаменития си учебник по 
психиатрия за лекари той обединява кататония-
та на Kahlbaum, хебефренията на Hecker, както и 
широко разпространената dementia paranoides. 
Dementia simplex, днес определена от домини-
ращите негативни симптоми, също е добавена в 
по-късните издания на неговия учебник. В край-
ното си развитие той достига до 11 форми на 
ранната деменция, които не са добили широка 
популярност [8]. Относно принадлежността на 
кататонията към шизофренията Eugen Bleuler не 
променя състоянието на нещата, наследено от 
Kraepelin [10]. Поглеждайки към другата голяма 
европейска школа и нейния водещ представител 
Henri Ey, принадлежността на кататониите също 
е към групата на шизофрениите [11]. В редица 
свои трудове той описва детайлно симптомите 
и синдромите при кататония и недвусмислено 
ги приема за прояви на отделна форма на ши-
зофрения. В германската психиатрична школа 
особено място заема феноменологът Karl Jaspers 
[12]. Той приема кататонията като отделна нозо-
логична единица, но дори разширява границите 
ѝ, включвайки всички неволеви двигателни ак-
тове без психологично обяснение. Друг герман-

ски психиатър, който има значителен принос 
в психопатологията, е Kurt Schneider. Неговото 
виждане за кататонията е за синдром, който е 
неспецифичен и се свързва с различни психич-
ни разстройства [13]. Въпреки това той приема, 
че има „генуинна” кататония, която се различава 
от другите кататонии, като състоянията при ши-
зофрения са предимно хипокинетични за разли-
ка от симптомните психози, при които са главно 
хиперкинетични. Последният представител на 
голямата диагностична школа на Wernicke–Kleist 
е Karl Leonhard [14]. Той категорично приема 
кататонията в рамките на несистемните (пери-
одична кататония) и системните шизофрении 
(паракинетична кататония, маниерна кататония, 
проскинетична кататония, негативистична ката-
тония, кататония с речева готовност и кататония 
с речева потиснатост), но и при циклоидните пси-
хози (възбудно-потисната обърканост). В крайна 
сметка групата с най-добра прогноза е тази на 
циклоидните психози, следвана от несистемни-
те шизофрении. В концепцията за системните 
шизофрении, в които са включени голям брой 
нозологични единици, тази школа приема пато-
физиологична ангажираност на цялата централ-
на нервна система, което се свързва с особено 
неблагоприятна прогноза. Освен описаните фор-
ми Leonhard въвежда и понятието детска катато-
ния като особена форма на шизофренията.

Руската психиатрия и кататонията
Руската психиатрия също има своите вижда-

ния по проблемите на кататониите. Така, Бехте-
рев, както и неговият ученик Осипов, приемат 
кататонията като отделно заболяване [15], раз-
лично от шизофренията, докато Кандинский я 
включва към „идеофренията” (термин, който в 
значителна степен припокрива понятието ши-
зофрения). Последният въвежда и понятието 
“ideophrenia catatonica” [16].

В своята дисертационна разработка „Фор-
ми на психичните разстройства, описвани под 
името кататония”, Сербски оспорва идеите на 
Kahlbaum за отделно заболяване кататония, при-
емайки, че тя е в рамките на синдром [1]. Спо-
ред него симптомите на кататония могат да се 
явят при различни заболявания и нямат специ-
фичност. Въпреки това неговите възгледи имат 
редица нюанси. Част от неговите изводи са в 
разграничаването на две форми на кататонията 
– онейроидна и луцидна. Неговите наблюдeния 
показват, че луцидната кататония се среща при 
dementia praecox. 
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От друга страна, изследванията на Стоянов 
показват, че онейроидната форма също може да 
се срещне при шизофрения [17]. Той дефинира 
стадиите на протичане на синдрома по следния 
начин:

1. Вегетативни и общосоматични симптоми;
2. Налудно настроение, чувство за настъпва-

ща необяснима и заплашителна промяна в окол-
ния свят;

3. Афективно-налудна дереализация и де-
персонализация. При това състояние болните 
имат много силни, емоционално натоварени 
преживявания за промяна в предметите и дейст-
вителността, както в самите тях. Започват да при-
емат, че самоличността им е променена, че са 
известни личности от историята и митологията, 
и смятат, че се намират в друг въображаем свят;

4. Фантастно-афективно-налудна деперсона-
лизация и дереализация и илюзорна деперсо-
нализация и дерерализация. Към налудните 
изкривявания на действителността се прибавят 
и фантастни илюзии за зрелищни събития, като 
природни катаклизми, войни и др., които се раз-
виват с калейдоскопична бързина и са интензив-
ни като случващи се на живо събития. Болните 
обикновено участват в тях като зрители;

5. Онейроидна кататония в кулминацията на 
пристъпа. В етапа на онейроидното помрачение 
на съзнанието болните изпадат в съноподобно 
състояние, придружено с възбуда или ступор.

Тази подредба следва развитието на пристъп 
на рекурентната шизофрения по Снежневски 
[18]. Много руски автори от ХХ век също прием-
ат, че кататонията е форма на шизофрения, но 
някои я причисляват към афективните психози 
[19, 20, 21, 22].

Американската психиатрия 
и кататонията
През 1973 г. Morrison публикува 50-годишно 

наблюдение върху кататонията при пациенти 
с диагноза кататонна шизофрения. При 15% от 
тях се установява протичане на афективно раз-
стройство, с редуване на депресии и мании. При 
около 10% с хипокинетична кататония се устано-
вяват депресивни разстройства [23]. Болните с 
афективни разстройства имат по-благоприятна 
прогноза. Друго северноамериканско изслед-
ване върху 55 кататонни пациенти показва, че 
едва 7% от тях са с диагноза кататонна форма 
на шизофрения, а 71% са с афективна патология 
[24]. Различната честота в различните изследва-
ния на кататонията се дължи на редица фактори. 

Сред тях са: по-тесните критерии за състояние-
то в по-новите класификации, редуцирането на 
броя на кататонните симптоми, описани в съвре-
менните класификации, в сравнение с тези на 
Kahlbaum, Kraepelin и Leonhard, причисляването 
на повече случаи към симптомните психози по-
ради усъвършенстване на диагностичните мето-
ди, прогресът на психофармакотерапията [25]. 
Сравнителният анализ на пациентите с катато-
ния, оценявани според критериите на DSM-IV и 
тези на Leonhard, съответно е 10.3% към 25.3% 
(пак там). По-нови проучвания показват недвус-
мислен спад на честотата на кататонните състоя-
ния. Диагнозата „кататонна шизофрения” спада 
от 7.8% за периода 1980–1989 г. до 1,3% за пе-
риода 1990–2001 (р < 0,001) [26]. 

Органичният произход на голяма част от ка-
татониите получава своеобразна валидизация 
от тенденциите на тяхното разпространение във 
времето според изследването на СЗО [27]. Всич-
ки емпирични данни сочат, че в развитите страни 
те стават все по-редки, особено след средата на 
XX в. В САЩ те са 6-15% от възрастните пациенти 
в психиатричните стационари, в Англия от 1850 
г. до 1950 г. делът им сред стационарните паци-
енти намалява от 6% на 0.5% , а във Финландия 
от 1893 г. до 1953 г. – от 37% на 11%. В между-
народното пилотно проучване на шизофренията 
на СЗО (1975) се установяват отчетливи различия 
в честотата на кататонната форма сред нацио-
налните извадки: от една страна, Агра (Индия) 
– 15.7%, Кали (Колумбия ) – 10.2%, и Ибадан (Ни-
герия) – 6.9%, и от друга, Аархус (Дания) – 1.5%, 
Лондон – 2.3%, Москва – 0%, Прага – 0%, Вашинг-
тон – 0.75%, и Тайпей (Китай) – 2.2%. Честотата 
е устойчиво висока във всички центрове от Тре-
тия свят, където инфекциозните заболявания 
формират основния дял на глобалната болест-
ност, и ниска в развитите страни. Особено чес-
та причина за кататонни синдроми, както и на 
други фенокопия на функционалните психози, 
е церебралната малария. Дедуктивно може да 
се твърди, че огромна част от приписваните на 
шизофрения кататонни картини се дължат всъщ-
ност на органични, и най-вече на инфекциозни, 
причини. Намаляването им в развитите страни 
исторически е паралелно на ерадикацията на 
тежките инфекциозни заболявания. Този извод 
е в съгласие и с ретроспективната диагноза на 
случаите на Kahlbaum [27]. Въпреки ниската си 
честота малигнената (фебрилна, злокачествена) 
кататония дори при активно лечение води до 
смъртност от 9-10% [28]. Описания на тази рядка 
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патология има и в нашата книжнина [29]. Спо-
ред Fink малигнената (фебрилна, злокачествена) 
кататония и малигненият невролептичен синд-
ром са идентични състояния и изискват спешно 
лечение с електроконвулсивна терапия, която е 
средство на първи избор. Това схващане има оп-
ределени недостатъци, сред които различията в 
патогенезата на двете състояния.

Max Fink et al. (2010) са категорични, че ка-
татонията не е шизофрения. Като силен привър-
женик на електроконвулсивната терапия Fink е 
категоричен, че кататонията има принадлежност 
към различни нозографски пространства, но се 
лекува най-добре с ЕКТ [30].

Днешното състояние на кататонията 
в двете водещи класификации

В последните версии на двете главни кла-
сификационни системи има значителни проме-
ни по отношение на кататонията. Тя е изведена 
от групата на шизофрениите и е самостоятелно 
разстройство. По-долу предлагаме текстовете на 
двете класификации.

МКБ-11
Рубриката кататония в 11-ата ревизия на 

Международната класификация на болестите е 
представена по следния начин:

Кататония (кодове 6A40-6A4Z)
Кататонията е синдром с предимно психо-

моторни нарушения, който се характеризира с 
едновременна поява на няколко симптома, като 
ступор, каталепсия, восъчна гъвкавост, мутизъм, 
негативизъм, позиране, маниеризми, стереоти-
пии, психомоторна ажитация, гримасничене, 
ехолалия и ехопраксия. Кататонията може да 
се появи в контекста на психични разстройства, 
включително разстройства на настроението, ши-
зофрения и други психотични разстройства, как-
то и разстройства на невроразвитието, и може 
да бъде причинена от психоактивни вещества, 
включително медикаменти. Кататонията може 
също да бъде предизвикана от соматично забо-
ляване, некласифицирано като психични, пове-
денчески разстройства или разстройства на нев-
роразвитието.

Изключения: Вредни ефекти на психоактив-
ни вещества, лекарства или биологични субстан-
ции, некласифицирани другаде (NE60)

Други кодове:
Вторичен кататонен синдром (6E69)
Кодове на тази секция (6A40-6A4Z)
Кататония, свързана с друго психично забо-
ляване (6A40)

Кататония, предизвикана от психоактивни 
субстанции или медикаменти (6A41)
Кататония, неуточнена (6A4Z)
DSM-5
Рубриката кататония в 5-ата ревизия на Диаг-

ностичния и статистически наръчник е предста-
вена, както следва [31, 32]:

Кататонията може да се появи в контекста на 
няколко разстройства, включително разстрой-
ство на невроразвитието, психотично, биполяр-
но или депресивно разстройство, както и други 
медицински състояния (напр. церебрален де-
фицит на фолиева киселина, редки автоимунни 
и паранеопластични разстройства). Наръчникът 
не третира кататонията като независим клас, но 
признава: а) кататония, свързана с друго пси-
хично разстройство, б) кататонно разстройство 
вследствие на друго медицинско състояние, и в) 
неспецифична кататония. Кататонията се опреде-
ля от три или повече от 12 психомоторни приз-
нака в диагностичните критерии за кататония, 
свързана с друго психично разстройство. Важна 
характеристика на кататонията е изразеното пси-
хомоторно нарушение, което може да включва 
намалена моторна активност, намалена ангажи-
раност по време на интервюто или соматичния 
преглед, или прекомерна и причудлива моторна 
активност. Клиничното представяне на катато-
нията може да е объркващо, тъй като психомо-
торното нарушение може да се простира от из-
разена липса на реакция до изразена ажитация. 
Потиснатата моторика може да е силно изразена 
(ступор) или умерено изразена (каталепсия и во-
съчна гъвкавост). По подобен начин намалената 
ангажираност може да е тежка (мутизъм) или 
умерена (негативизъм). Прекомерната и при-
чудлива форма на моторното поведение може 
да бъде сложна (напр. стереотипии) или прос-
та (ажитация), но може да включва ехолалия и 
ехопраксия. В крайните варанти у един и същ 
индивид може да има усилване или отслабване 
в рамките на намалена или ексцесивна моторна 
активност. Видимо противоположни клинични 
характеристики и променливи прояви на диагно-
зата допринасят за намаленото разпознаване на 
кататонията. По време на стадиите на кататония-
та индивидът може да се нуждае от внимателно 
наблюдение, за да се избегне себеувреда. Въз-
можни са рискове от влошено хранене, изтоще-
ние, хиперпирексия и самоувреждане.

Кататония в DSM-5
Кататонията се определя от наличието на 

три или повече от изброените: 1. Каталепсия 
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(т.е. пасивно индуциране на поза срещу грави-
тацията). 2. Восъчна гъвкавост (т.е. лека и посто-
янна съпротива към позициониране на крайник 
или тялото от лекаря при преглед). 3. Ступор 
(няма психомоторна активност, няма активност, 
нито връзка с окръжаващата среда). 4. Ажита-
ция, неповлияна от външни стимули. 5. Мутизъм 
(т.е. отсъствие или твърде оскъден вербален от-
говор (заб.: неприложимо при установена афа-
зия). 6. Негативизъм (т.е. противопоставяне или 
неотговаряне на инструкции или външни стиму-
ли). 7. Позиране (т.е. спонтанно и активно под-
държане на поза срещу гравитацията). 8. Мание-
ризми (т.е. странни и причудливи карикатури на 
нормални действия). 9. Стереотипии (т.е. репе-
титивни, абнормно чести безцелни движения). 
10. Гримасничене. 11. Ехолалия (т.е. повтаряне 
на речта на други хора). 12. Ехопраксия (т.е. по-
втаряне на движенията на други хора).

Диагностична принадлежност на кататония-
та по DSM 5:

1. Кататонно разстройство вследствие на об-
щомедицинско състоние (293.89). 2. Специфика-
тор „за Кататония” за a. Шизофрения, б. Шизо-
афективно разстройство, в. Шизофреноформно 
разстройство, г. Кратко психотично разстрой-
ство, д. Предизвикано от субстанции психотично 
разстройство. 3. Спецификатор „с Кататония” за 
сегашен или скорошен голям депресивен епи-
зод или маниен епизод при a. Голямо депре-
сивно разстройство, б. Биполярно разстройство 
I тип, или в. Биполярно разстройство II тип. 4. 
Кататонно разстройство, необозначено другаде.

Забележка за кодиране: Посочете названието 
на свързаното психично разстройство, когато за-
писвате названието на състоянието (напр., 293.89 
[F06.1] кататония, свързана с голямо депресив-
но разстройство). Кодирайте първо свързаното 
психично разстройство (напр. разстройство на 
невроразвитието, разстройство от шизофренния 
спектър и други психотични разстройства, ши-
зофреноформно разстройство, ши   зофрения, ши-
зоафективно разстройство, биполярно разстрой-
ство, голямо депресивно разстройство или друго 
психично разстройство) (напр. 295.70 [F25.1] ши-
зоафективно разстройство, депресивен тип; 
293.89 [F06.1] кататония, свързана с шизоафек-
тивно разстройство).

Обсъждане
Спиралата на развитие на концепцията за ка-

татонните състояния е динамична през послед-
ните две столетия – от самостоятелно заболя-

ване в началото, през форма на шизофренията 
до едно компромисно решение в двете главни 
класификации. В този контекст прозрението на 
Сербски изглежда доста аргументирано. В него-
вата същност се анализират двете възможности 
– кататонията да е форма на шизофрения или да 
е включена в заболявания извън шизофренния 
процес. Полевите проучвания в основата на две-
те класификационни системи не потвърждават 
наличието на кататония като основна форма на 
шизофренията. Освен това днес технологиите 
позволяват да се установяват състояния с кате-
горични кататонни симптоми, които се дължат 
на автоимунно мозъчно възпаление. У нас има 
вече описани два такива случая [33, 34]. В мина-
лото наличието на автоимунен енцефалит е било 
невъзможно за доказване. Най-вероятно тези 
случаи биха били причислени към кататонната 
форма на шизофрения. Остава открит въпросът 
дали в практиката трябва да се въведе рутинно 
изследване на антитела, които причиняват подо-
бен процес при всички болни с кататония.

Заключение

Кататонията е диагностичен и лечебен про-
блем, който не е получил своето крайно реше-
ние. Приемайки, че детайлната и точна диагноза 
дава шанс на оптималната терапия, ние сме на 
мнение, че проучванията в патогенезата на ка-
татонията трябва да продължат и да се задълбо-
чат. Нови стратегии за изследване и справяне с 
кататонните състояния биха решили поне част от 
проблемите в тази област.
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КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО //  

CLASSICAL PSYCHIATRIC LEGACY 

Принципно положение е, че душевно болният, не-
зависимо от формата на болестта, се съпротивлява с 
упоритост – сама по себе си патологична – на всички 
аргументи, които могат да се изложат против неговата 
налудност. Противопоставянето може да го накара да 
млъкне или да остане безучастен, но по никакъв начин 
не променя основните му вярвания.  Ако е подплашен 
или вече по пътя на излекуването, най-много да остане 
безмълвен, но за ума му няма полза от тази пресметли-
ва сдържаност. В това отношение донякъде той при-
лича на децата, които се въздържат от изразяване на 
чувствата си, когато са заплашени, но същевременно 
кроежите им показват, че не смятат да се съобразяват 
с нещо повече от привидно отстъпление. Ако лудостта 
не беше недостъпна за убеждаване, тя щеше да е прос-
то грешка, а не болест.

Като компенсация душевно болният също не може 
от своя страна да повлияе на здравия разум повече, 
отколкото здравият разум може да влияе на него. Из-
тъквано е, че лудостта е заразна и общуването с лудия 
не е безопасно за тези, които живеят с него. Това може 
да е вярно за предразположените като отключващ мо-
мент, но за огромното мнозинство от разумни хора то 
е абсолютно невярно. Медицинските сестри в приюти-
те не са по-застрашени от сестрите в болниците и съ-
жителството с пациентите не представлява за тях и 
семействата им по-голяма опасност. Както болните 
не могат да бъдат убедени, така и те самите не могат 
да убеждават; за да е възможно това, те би следвало 
да разполагат с такъв огромен морален и интелекту-
ален ресурс, който е несъвместим с патологичното им 
състояние. Прозелитизмът на странни идеи, чужди на 
разума, е нелека задача и би имал шанс за успех само 
ако се провежда с неуморна борба. Душевно болният 
обаче живее отчужден за мненията на околните, той си 
е самодостатъчен и така отдаден на властта на вярва-
нията си, че не се вълнува особено дали има, или няма 
последователи на територията, която си е негова и той 
никога няма да отстъпи. 

Така установената линия на разграничение е ясна 
и не допуска изключения.

„СПОДЕЛЕНА НАЛУДНОСТ” НА C. LASÈGUE И J. FALRET1 (1877)

1 Lasègue C, Falret J. La folie à deux. Annales médico-psychologiques 1877; 18: 321-355 (превод на български: Г. Ончев).
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Ако живеенето с душевно болен е опасно, 
а то често е, то не е заради риска от зара-
зяване с налудност. Понякога близкият не 
се примирява веднага със свършения факт, 
надявайки се, че лекото повдигане на булото 
ще позволи на разума да си върне властта, и 
с тази надежда се опитва да обучава паци-
ента. Скоро обаче става раздразнен и отчаян 
от липсата на успех и се изтощава от силата 
на съпротивата. Когато тези опити и безпо-
мощността, до която водят, продължат, само 
най-устойчивите характери могат да издър-
жат на разрушителното влияние. Колкото 
по-силна е връзката на близкия с болния, 
толкова по-ревностно е неговото усърдие и 
по-голямо е изтощението му. Обратно, без-
различният си спестява както ненужното и 
болезнено усилие, така и неговите последици. 

Това се случва, когато една абсолютна на-
лудност е конфронтирана от здрава интели-
гентност. За щастие, това е най-честата си-
туация, но съществуват и случаи, при които 
разграничението между душевно болния и 
живеещите около него не е така пълно, и тък-
мо тези редки случаи са предмет на нашето 
проучване.

Тук проблемът съдържа две сили, които 
търсят равновесие: от една страна, активния 
болен, а от друга, възприемащия индивид, 
който под разни форми и в разни степени се 
повлиява от него.

Болният се изследва сравнително лесно, 
когато е сам и готов да отпусне поводите на 
патологичните си инстинкти; той с желание 
дава израз на обсебилите го идеи или пък по-
тъва в упорит мутизъм, което е също много 
показателно. Дворът се опознава по-добре 
отвътре, дори да е ограден за околния свят.

Нещата са съвсем различни при неговия 
неволен и неосъзнат съучастник. Той е по-
лурационален, много премислящ, готов да 
прави временни отстъпки на възражения, 
способен да стои на разстояние и да се дър-
жи извън обхвата на налудните съждения, 
които не са негови и на които дълго време 
се е противопоставял. Неговите полуболест-
ни и неоформени убеждения са твърде дале-
че от непоклатимата сигурност на налудните 
вярвания. Необходимо е пълно психологично 
изследване, за да се определи кои от тези, до-
някъде объркани, фрагменти са продукт на 
зараза и кои идват от душевната природа на 
довереника.

Пълната лудост не допуска вероятности 
и нито има потребност, нито приема съ-
действие от помагачи. От друга страна, на-
лудностите, които са правдоподобни, имат 
по-голям шанс за мълчаливо съгласие, до-
колкото отговарят на някаква нагласа, или 
както теолозите, тези майстори на морална-
та софистика, биха се изразили – доколкото 
се заиграват с човешката алчност.

Болният, който отстоява нещо, което е 
очевидно невярно, се демаскира веднага. 
Обектът, който той вижда, е невидим за 
тези, които не са въвлечени в сферата на 
неговите халюцинации; гласът, който той 
чува, не се чува от другите; организирано-
то преследване, за което тръбят книги или 
списания, не се среща в нито една книга 
или списание. Твърдо убедените душевно 
болни не могат да изкушат други за свои-
те тези и остават самотни господари на на-
лудностите си.

Ако страдащият обаче се ограничава 
само до догадки и тълкувания, и фактите, 
които изнася, принадлежат на миналото 
или са допускания за бъдещето, тяхната 
пряка проверка става невъзможна. Как ня-
кой може да докаже, че събитието, за кое-
то налудният разказва с убедителна много-
словност, не се е случило? Разказът му няма 
версии или празнини, а паметта му е точна, 
защото изключва всичко освен патологич-
ните идеи. Никога не може да бъде хванат 
в грешка, независимо колко отдавна е съ-
битието, а убедеността му, поднесена с мо-
нотонност и конкретика, изглежда искрена.

Въпреки това близкият няма да се ос-
тави да бъде убеден, освен ако историята 
не го засяга лично, и двете чувства, които 
най-лесно биха помогнали на изкушаването 
му, са несъмнено страхът и надеждата. И за 
двете съществуващата реалност е само от-
правна точка – тяхната истинска територия 
е бъдещето, неизвестността. Лесно е да се 
установи например, че някой не е богат, но 
е трудно да гарантира, че той няма да стане 
богат. При дефинирането на измама зако-
нодателят намира за виновен „всеки, който 
използва фалшиви имена или фалшиви ка-
чества, или мошенически методи за убежда-
ване в съществуването на измислени начи-
нания, въображаема власт или престиж, за 
да предизвика надежда за успех или страх 
от инцидент или друго химерично събитие, 
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... извършва измама или опитва да извърши 
измама спрямо състоянието на друг.” Ако в 
това определение се премахнат епитетите, 
които се отнасят до криминалната отговор-
ност, то описва този вид налудности, които 
привличат последователи. 

При сюжети, които са възможни и не 
са несъвместими с разума, мисленето и 
чувствата за тях са съответни и съгласува-
ни помежду си. Психотичните, чиито на-
лудни идеи изразяват обезпокояващи или 
утешаващи допускания, са в крайна смет-
ка най-близо до физиологичното състоя-
ние. Възможно е да се проследи преходът 
с незабележими стъпки от обикновеното 
характерово предразположение до лудост-
та, започвайки със стеснителните или не-
уморните ентусиасти и кулминирайки при 
налудния страх, меланхолната вглъбеност 
или самоуверената преуспяла амбиция. По-
добна налудна аспирация не отблъсква и 
предизвиква по-скоро съмнение, отколкото 
отхвърляне. Нерядко лекарят, независимо 
колко е опитен, се пита дали пък темата не 
е свързана с истинско, а не с химерично, 
събитие, и се колебае между преувеличение 
или емоционална пристрастност.

В споделената налудност душевно бол-
ният, провокиращият агент, наистина отго-
варя на описаните черти. Неговият близък 
е по-труден за описване, но чрез изучава-
не на пациента е възможно да се уловят и 
закономерностите, на които се подчинява 
този втори фактор в предадената лудост.

Първото условие е той да е с ниска ин-
телигентност и склонен повече към пасивно 
покорство, отколкото към еманципиране. 
Второто условие е да живее в постоянен 
контакт с пациента, а третото е да е привле-
чен от уловката на личния интерес. Някой 
може да се поддаде на мошеника поради 
изкушението за лична облага; така, някой 
може да се съгласи с налудността, само ако 
тя предоставя шанс за реализиране на мно-
го високи мечти. 

Ще изследваме последователно тези дан-
ни въз основа на клинични наблюдения.

Децата със своята чувствителна приро-
да и ограничен опит са най-податливи да 
се превърнат в ехо на споделена налудност. 
Техният разум е нерешителен и слаб, за да 
противостои, и ако душевно болният зав-
ладее интереса им, неговата надежда или 

страх стават техни собствени, при това пре-
живявани с егоизма, присъщ на възрастта 
им. В някои случаи техните вярвания оти-
ват така далече, че самият душевно болен 
се колебае да ги последва, и на пръв поглед 
може да изглежда, че децата сами са сътво-
рили налудностите, на които те са само от-
ражение. С много малки изключения идеите, 
предадени по този начин, са плашещи, а не 
приятни. Известно е, че предразположените 
към мозъчни болести деца са твърде подат-
ливи на страх. Спонтанните прояви включ-
ват страшни сънища, страх от тъмното, ко-
шмари, въображаеми беди или опасни хора, 
а провокираните изглеждат по сходен на-
чин. Положителните очаквания са рядкост 
и едва по-късно, когато разумът укрепне и 
способността да се гледа напред се развие, 
понякога дори след пубертета и с наближа-
ването на зрелостта, се появяват мечтите за 
удоволствия, богатство и подобни.

Две самотни жени придобиват като 
единствено наследство от една от своите се-
стри 8-годишно момиченце сираче, което е 
крехко и бледо. Животът е суров и средства-
та не достигат. Една от сестрите умира и 
без нея съществуването става още по-труд-
но. Другата сестра развива налудност за 
преследване от сенилен тип – съседите са 
се съюзили срещу нея, гласовете я кълнат и 
чува звуци, на които придава злокобно зна-
чение. Душевната ѝ�  болест напредва бързо 
и след четири години останалите обитате-
ли на къщата са вече наясно и искат да се 
предприемат мерки.

Подлагат на разпит детето, което излиза 
рядко и само за да набави най-необходимо-
то, докато леля ѝ�  се заключва и отказва да 
се покаже. То споделя, че лоши хора са оп-
итвали да отровят нея и леля ѝ� , преживели 
са сериозни инциденти и нощем враговете 
са прониквали в стаята, за да я отвлекат от 
родственицата ѝ� . На всички въпроси отго-
варя с яснота, каквато обществото на въз-
растните обикновено приписва на по-зрели 
за възрастта си деца. Твърденията ѝ�  звучат 
правдоподобно, при положение че предста-
вят отклоненията на отсъстващата душев-
но болна, омекотени и пообработени от пле-
меницата.

Тук се проявява любопитен факт, който 
сме срещали много пъти. Налудните идеи, 
чиято изява е стеснена от несъзрял ум, са 
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по-близо до разума от идеите в главата на 
истински душевно болния. Слушателите са 
по-малко склонни да ги отхвърлят. Възра-
женията им се приемат; детето се отрича 
от някои подробности, които са явно невъз-
можни, в резултат на което тези, които ос-
тават, придобиват по-голяма достоверност. 
Този опит е в съгласие с вече формулирано-
то правило: колкото е по-малко необичайна 
една налудност, толкова е по-приемлива.

Съседите прегръщат каузата на детето 
и съчиняват една романтична история, с 
която обосновават твърденията за преслед-
ване пред властите. Изследването, прове-
дено от единия от нас, не остави никакво 
съмнение. Душевно болната бе настанена в 
приют, а детето – в сиропиталище, където 
се възстанови от тази, нека я наречем така, 
паразитна болест. Въпреки това жителите 
на квартала все още хранят своите подозре-
ния и заявяват, че са неудовлетворени  от 
развоя на нещата.

В други случаи участието на обкръже-
нието е по-активно – те не само получават, 
но и провокират споделяния и така, от дума 
на дума, историята се променя и разширя-
ва. Детето попада между две течения. Едно-
то е това на душевно болния, който е автор 
на идеите, а другото е това на слушателите, 
които преработват явно невероятните неща 
и доукрасяват според вкусовете си прием-
ливите аспекти. Заблуждавано от едното и 
връщано в правия път от другото, детето 
започва да вярва на измислиците от втора 
ръка и в крайна сметка да кара и другите 
да повярват.

Двойнствената култура е много изразена 
и при един случай, който ще споменем, без 
да влизаме в иначе интересните подробнос-
ти, за да не се удължава прекалено описа-
нието. Отново става дума за младо момиче, 
отглеждано този път от майка си, в мизе-
рия, изоставена от бащата. Майката страда 
от налудност за преследване, която, без да е 
усложнена от сенилност (тя е на 40 години), 
има специфична форма. Според нея све-
щениците, и по-специално един конкретен 
свещеник, ѝ�  пречат да си намери работа. 
Момичето е на 16 години, скрофулозно, бле-
дожълто, със среден телостроеж и ниска ин-
телигентност. Научила се е да чете трудно 
и е посещавала училище за кратко. Живеят 
в една стая, издържат се от малка месечна 

помощ, отпускана от по-заможен техен род-
ственик, спят на едно легло и никога не се 
разделят. Детето повтаря пред съседите на-
лудните истории на майката и потвържда-
ва, че въпросният свещеник ги посещава 
понякога, вечер, когато са си легнали и 
светлината е угасена, и ги заплашва. Майка 
ѝ�  го чува, макар да говори тихо, и момичето 
също го чува, макар и неясно. На сутринта 
майка ѝ�  повтаря чутото пред нея и тя ясно 
си спомня думите му.

Слушателите обсъждат тази странна ис-
тория и добавят свои идеи към нея. Според 
тях най-вероятно въображаемият свещеник 
иска да отнеме целомъдрието на момичето и 
тя от своя страна лесно се убеждава в това. 
Следва официално оплакване, медицински 
преглед и установяване на специфичната 
душевна болест у майката. 

В тези два случая, както и в другите, 
които сме имали възможност да наблюдава-
ме (а те са много), лудостта под формата на 
напълно разбираема налудност за преслед-
ване възниква у възрастния и впоследствие 
прелива към детето.

...
Фактите, които току що описахме, не 

могат да се обобщят. Както при всички пси-
хологични изследвания, тяхната стойност е 
в детайлите и от тях не могат да се извли-
чат елементарни изводи. Обобщаването на 
тези истории е грешка на наблюдател, кой-
то вярва, че приключенията при открива-
нето на нови земи могат да се опишат, като 
се посочат отправната и крайната точка и 
междинните спирки по пътя.

Въпреки това смятаме, че можем да 
приключим нашето проучване със следните 
изводи:

1. При обичайни условия няма заразява-
не с душевна болест между душевно болен и 
индивид със здрав разум, така, както е из-
вънредно рядко и предаването на налудни 
идеи от един душевно болен на друг.

2. Предаването на лудост е възмож-
но само при изключителни обстоятелства, 
които току-що изследвахме под названието  
споделена налудност.

3. Тези изключителни обстоятелства мо-
гат да се обобщят така:

а) При споделената налудност едини-
ят индивид е активният елемент, който е 
по-интелигентен от двамата, създава на-
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лудността и постепенно я налага на другия, 
който представлява пасивния елемент. По-
следният първоначално се съпротивлява, 
после постепенно се поддава на натиска на 
близкия си и от своя страна също реагира, 
като коригира, променя и подрежда на-
лудността, която тогава става споделена и 
се повтаря на околните с едни и същи думи 
и по почти идентичен начин.

б) За да протече този интелектуален 
процес паралелно в два различни ума, два-
мата индивиди трябва да имат общ живот 
от дълго време, в обща среда, да споделят 
общ начин на съществуване, общи чувства, 
интереси, страхове и надежди, и да са из-
вън всякакво външно влияние.

в) Третото условие, за да е възможна 
заразата с налудност, е налудността да е до-
някъде реалистична, да остане в границите 
на възможното и да се основава на истин-
ски събития от миналото или на въобразени 
страхове или надежди за бъдещето. Усло-
вието за реалистичност позволява тя да се 
предава от един индивид на друг и убеде-
ността на единия да се имплантира в ума 
на другия.

4. Споделената налудност се появява 
винаги само при описаните условия. Всич-
ки наблюдения показват сходни и дори 
идентични характеристики при мъже и 
жени, при деца, възрастни и стари хора.

5. Тази форма на душевна болест е 
по-честа у жените, но се среща и у мъже.

6. Наследствеността може да се разглеж-
да като предразполагаща причина, когато 

двама души са от едно и също семейство 
като майка и дъщеря, две сестри, брат и се-
стра, леля и племенница и пр. Тази причина 
обаче трябва да се изключи, когато не съ-
ществува роднинска връзка между двама-
та пациенти, например когато болестта се 
случва между съпруг и съпруга. 

7. Основният терапевтичен подход е 
двамата засегнати да се разделят. Тога-
ва може да настъпи излекуване у един от 
двамата, особено у втория, когато е лишен 
от подкрепата на този, който предава на-
лудността. 

8. В повечето случаи вторият страдащ е 
по-леко засегнат от първия. Понякога дори 
може да изглежда, като че ли той е претър-
пял временен морален натиск, а не е невме-
няем в социален и правен смисъл. Тогава 
въдворяването му не е необходимо, докато 
за близкия му е наложително.  

9. В някои редки случаи моралният на-
тиск, упражняван от душевно болния върху 
някой по-слаб от него, може да се разпрос-
тре и върху трети човек и дори, макар и в 
по-малка степен, върху няколко души около 
него. В тези случаи почти винаги е доста-
тъчно да се отстрани активният душевно 
болен от средата, на която е повлиял, за да 
може обкръжението постепенно да изоста-
ви погрешните идеи, които им е натрапил.

Текстовете в рубриката 
са подбор на главния редактор.
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ЕХО / ECHOES

Акад. Андрей Владимирович Снежневский, автор на концепция за шизофрения
с широки диагностични граници и за предетерминирания ход

на ендогенната психоза и лидер на съветската психиатрия, на посещение
в Университетската клиника по психиатрия на ВМИ – София,

в Александровска болница, 60-те години на XX век.
  

От ляво надясно: проф. Иван Георгиев, акад А. В. Снежневский,
д-р Анастасия Дицова, доц. Петър Петров,
акад. Георги Узунов,проф. Сашо Божинов. 

(Архив на Катедрата по психиатрия и медицинска психология,
Медицински университет – София)
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 СЪОБЩЕНИЕ / ANNOUNCEMENT 

Група млади колеги под ръководството на проф. д-р Петър Маринов създадоха
youtube канал „Кръжок по психиатрия „Доц. д-р Георги Койчев“ -  

https://www.youtube.com/channel/UCeiKhhnxRLM0_UwzVJEGZng.

На него до момента има качени 6 презентации (филмите са правени съвместно с екипа на 
театрална работилница „Сфумато“): 

1. Школата на Wernicke – Kleist – Leonhard
2. Алгоритъм за поведение при работа със суицидни пациенти 
3. Биполярната депресия – нерешено предизвикателство
4. Клиничен случай 1, или върху депресивното налудообразуване по Киров 
5. Налудообразуване, невролептици и атипични антипсихотици
6. Психози, индуцирани от психоактивни вещества (ПАВ). 
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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 обмис-

ляне и преценка на всеки детайл от изложението. Представянето на научна информация предполага строга логичност и последовател-
ност, 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 (ста-
тия, 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. Зада-
ча 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 непо-

средствената му цел. Спомагателни функции: да даде основни сведения, нужни за разбиране на статията; кратък обзор на подобни 
изследвания на други автори; връзка със сходни проблеми; предназначение; оценка на значението на проблема.

Mатериал и методи. В този раздел се назовават характеристиките на изследваните групи – отговаря ли изследваният материал на 
поставената цел на проучването; анализират се начинът на селекция – критерии за включване/изключване, техниката на рандомизация; 
обсъжда се съпоставимостта на сравняваните групи; обяснява се използваният метод като подходящ за поставената цел, посочват се 
статистическите методи, декларира се спазването на етичните правила.

Резултати. Този раздел трябва да съдържа всички резултати и само резултатите. Текстът се допълва от илюстративен материал 
– снимки, диаграми, таблици. От автора се очаква да прецени обективността или субективността на резултатите, както и дали те дават 
отговор на поставените въпроси. Да се избягва дублирането на информация (едни и същи данни, представени като таблица и фигура; в 
текста и в илюстрация).

Обсъждане. Интерпретират се данните и тяхното значение, разглеждат се проблеми с използваните методи/техники, сравняват 
се сходства и различия с други студии от литературната справка, извежда се приносът на резултатите за осветляване на поставения 
проблем. Обсъждат се противоречия, нерешени въпроси, нежелани явления, неочаквани резултати, съмнения, алтернативни интерпре-
тации 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 тек-

стове 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 меха-
нично 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 действи-
телно са използвани и са необходими, за да се очертае основата, върху която се гради изследването. Да не се предлага изобилие на 
литература за сметка на нейната актуалност. Да се минимизира автоцитирането. Настойчиво се препоръчва цитирането (познаване-
то) и на български източници.

Цитиранията на библиографските източници в текста се обозначават с цифри в квадратни скоби по реда на появата им. Библиогра-
фията се подрежда по реда на поява на източниците в текста. Изписването на всеки източник е на нов ред с арабска номерация. Данните 
се оформят по следния начин:

– Статии: Автор(и). Заглавие на статията. Заглавие на списанието (съкратено по Index Мedicus), година, том (volumen), но-
мер 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. Мес-

тоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: Wilkinson AH. Evaluation of the transplant recipient. In: 
Handbook of Kidney Transplantation. 6th ed. G. M. Danovitch (Ed.). Boston, Little, Brown and Co., 2019, 109-122.

– Книги: Автор(и). Заглавие. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: Шейтанов Й. 
Системни васкулити. С., Мед. и физк., 2019, 8-11. 

– При цитиране на електронни публикации, ползвани от интернет, към авторите и заглавието се добавя и линк към публикацията 
заедно с датата, на която тя е била достъпна.

Ако авторите са до трима, се изписват фамилиите, последвани от инициалите им (без точки). Когато авторите са повече от трима, 
след името на третия се пише „и др.“ (за латиница – „et al.“). При преводни непериодични издания се посочват още оригиналният език на 
публикацията и преводачът. 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 посочено чрез цитиране. Съблюдава се стриктното спазване на авторското право – текстове с над 10% дословно повторение на 
чужда публикация се връщат за преработка.

Повторното публикуване на един и същ научен труд в периодично издание е допустимо само под формата на вторична публикация, 
отразяваща данните на първичната, на която изрично се позовава. Кореспондиращият автор декларира, че материалът не е публикуван 
досега, освен като резюме на съобщение, изнесено на научна проява, и не е предложен за публикация другаде.

Всички изследователи, които имат принос към концепцията и изпълнението на научното изследване, следва да бъдат посочени като 
съавтори. Отговорният автор има грижата те да са одобрили окончателния вариант на представяния за публикуване труд, както и да са 
запознати с критичните бележки и препоръките за корекция от рецензирането.

Към лица или институции, които са допринесли интелектуално или са оказали техническа, материална или финансова помощ и др., 
авторите могат да отправят благодарност в края на текста. Когато авторите са повече от трима, конкретният принос на всеки съавтор 
следва да бъде посочен.

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 (деклара-
цията  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.

Задължително е декларирането на конфликт на интереси или липса на такъв, както и отсъствие или наличие на финансова обвър-
заност на изследването и провеждащите го институции.

СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА
Всички представени данни трябва да бъдат анализирани статистически. Статистическите методи трябва да се описват достатъчно 

подробно, така че информираният читател, който има достъп до оригиналните данни, да може да провери представените резултати. 
Резултатите трябва да се представят количествено (когато е възможно) чрез подходящи променливи – напр. медиана и диапазон (или 
персентили) за непараметрични данни, или средна стойност ± стандартна грешка, стандартно отклонение (или доверителни интервали) 
за нормално разпределени данни. 

Да се избягва използването единствено на р-стойности при проверката на хипотези, тъй като този подход не дава достатъчно коли-
чествена информация. Желателно е да се посочват точните р-стойности, заедно с подходящите доверителни интервали. 

Броят на измерванията (обемът на извадката) задължително се посочва и се обосновава начинът на изчисляването. Опишете про-
цедурите 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. Заглавията на фигурите не трябва да са включени в изображението. Необходимо е снимките да бъдат с добро качество (поне 300 
dpi) и подходящ формат (.jpg, .tif, .png). Таблиците трябва да бъдат предоставени във формат, който може да се редактира, а не като 
изображения.
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Използваните в текста специфични съкращения се въвеждат в скоби при първата поява на цялото наименование.
Мерните единици следва да са по системата SI. 
Използвайте само стандартни съкращения, като в заглавието и резюмето те трябва да се избягват. В текста на публикацията при 

първо използване на съкращението пълният термин трябва да бъде представен. 

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

INSTRUCTIONS TO AUTHORS

PREPARING A PAPER FOR A MEDICAL SCIENCE JOURNAL
A scientific product represents a newly produced or adapted knowledge. The scientific text is meant to be a result of careful consideration 

and evaluation of all details of the report. Presentation of scientific information is supposed to have strict consistency and sequence, a concise and 
exact wording, objective assertion of facts; convincing argumentation. Clearness of wording is a priority. The scientific report is characterized by 
specific requirements for the structural-compositional appearance of different genre types (article, review, case report, abstract). 

The following are accepted for publishing: original articles, reviews, clinical case reports, reference papers, book reviews, short communication 
papers (letters to editor, etc.). The first three genres are subject to peer review (with standardized forms), and the rest are submitted to expert 
evaluation on behalf of the editorship. 

Title of a scientific paper, irrespective of its genre determination, should attract the attention, be understandable, short, and exact – it 
represents the study object. A subtitle can be prepared for extended informativeness.

Abstract contains the specific features of the study in a concise manner – aim/subject matter, methods used, main results and findings. It is 
distributed also through secondary informational titles (data bases), i.e. it should include the main elements of the scientific contribution. It should 
not contain either citation or illustrative material, or abbreviations, which can be precluded. 

Key words are used for topical categorization of a paper in data bases and related search in inquiries. The objective of the author is to 
propose the most significant concepts of his work in a synthetic manner. Key words to any kind of publication range between 3 and 8; they can be 
single words or short word-groups, which are commonly accepted in the specific area of knowledge.

ORIGINAL ARTICLE
Original scientific articles necessarily review a unique material according to thoroughly described methods. The format of Introduction/preface 

+objective – Materials and Methods – Results – Discussion – Findings/Conclusion is of a normative character. 
Preface. Its main function is to provide answer of the following questions: what are the rationales to perform the study and what is its direct 

aim. Auxiliary functions: preface gives the main information that is required to understand the article; a short review of similar studies performed by 
other authors; relation to similar problems; the intended purpose; an assessment of the significance of the topic.

Materials and Methods. In this section, the characteristics of studied groups are specified – showing the correspondence of the study material 
to the set objective of the study; the method of selection – criteria for inclusion/exclusion, and technique of randomization, are analyzed; the 
comparability of compared groups is discussed; the used method is explained as being appropriate for the set objective, statistical methods are 
shown and the compliance with ethical standards is declared.

Results. This section contains all the results and nothing more than the results. The text is supplemented with illustrative material – pictures, 
charts, and tables. The author is expected to assess the objectivity or subjectivity of the results as well as whether they answer the preset 
questions. Avoidance of doubled information (the same data is presented as table or figure; within the text and with an illustration) is required.

Discussion. Data and its significance are interpreted; the issues of the used methods/techniques are reviewed; similarities and differences 
with other studies from literature references are compared; the contribution of results in the clarification of a set problem is depicted. Contradictions, 
unsolved questions, undesired events, unexpected results, doubts, alternative interpretations and hypotheses, statistical differences, and limitations 
of the study are discussed. Data is summarized. Avoidance of the following is required: unproven statements, exaggeration of the data significance, 
diverging/peripheral questions, attacking and non-critical retelling of other studies and authors, and emotional appeals to readers.

Conclusion: The main results are resumed and the conclusions based on the study are shown.

SCIENTIFIC REVIEW
It summarizes the contents of a number of sources dedicated to a single subject during a defined period of time. Discussion of authors and 

text should be in compliance with the thematic and problematic relevancy to the study aim. It is intended to review the experience, current state 
and trends in a given problem, asses the material by an argued manner and suggest the specific, practicable conclusions and recommendations. 
A logically linked, consistent narration, without mechanically retelling the sources, is expected. Subtitles are thematic.

CLINICAL CASE REPORT (CASUISTRY)
Clinical Case Reports consists of Introduction, Clinical Case Description, Discussion and Conclusions. An extended review section is used to 

demonstrate the significance of the presented case. The telegraphic style with duplication of a case history, is unacceptable.

SHORT COMMUNICATION GENRES follow approximately the structure of an original article. 
LETTERS TO EDITOR discuss a scientific issue, which is unsolved at the time, in a critical manner or consider other papers.

THE LIST OF LITERATURE REFERENCES at the end of the work has to embrace only the publications virtually used and required to 
delineate the basis, on which the study is designed. Avoid presenting abundant references at the account of their up-to-dateness. Minimize self-
citation. Citing (familiarity with) Bulgarian sources is strongly recommended, too.

Citation of bibliographic references within the text is designated by numbers in square brackets following the order of appearance. Bibliography 
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is arranged following the order of appearance of the sources within the text. Each source is written in a new line, with an Arabic number. Sources 
are structured in the following manner:

– Articles: Author(s). The article title. Journal title (abbreviated under the Index Мedicus), year, volume, number (issue) in round brackets, 
papers (from-to). Example: Yakub YN, Freedman RB, Pabico RC. Renal transplantation in systemic lupus erythematosus. Nephron, 2019, 
27(1):197-201.

– Papers from an edited book: Author(s). Title. In: The edited book title. Edition number, editors. Place of publication (city), publishing house, 
year of publication, pages (from-to). Example: Wilkinson AH. Evaluation of the transplant recipient. In: Handbook of Kidney Transplantation. 6th ed. 
G. M. Danovitch (Ed.). Boston, Little, Brown and Co., 2019, 109-122.

– Books. Author(s). Title. Place of publication (city), publishing house, year of publication, pages (from-to). Example: Sheytanov Y. Systemic 
Vasculitis. Sofia, Medicina i Fizkultura, 2019, 8-11. 

– Citation format for electronic resources available on the Internet includes also the publication URL and the date you accessed the resource 
online, besides author(s) and article title.

In cases of not more than three authors, their surnames followed by their initials (without periods) are written. In cases of more than three 
authors, “et al.” is written after the name of the third author. For translated books, also the original book language and the translator are written. 
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. When the authors are more than three persons, the specific contribution of each c-author  should be stated.

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 conflict of interests, or lack of such conflict as well as absence or presence of financial association of study and the institutions 
performing it, is obligatory.

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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