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ОБСЕСИВНО-КОМПУЛСИВНО И СРОДНИ РАЗСТРОЙСТВА В МКБ-11
Георги Ончев, Ивайла Каменова, Десислава Игнатова

Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София 

Резюме. Представят се диагностичните указания в раздела за обсесивно-компулсивно и сродни 
разстройства в МКБ-11, новите категории в него, отликите от МКБ-10 и основанията за групиране-
то и за промените. Запознаването с тази група в новата класификация, обслужващо предимно ди-
дактичната цел, е придружено от феноменологичен анализ, диференциална диагноза, коментари 
и хипотези за възможни последици на новите диагностични указания за клиничната практика. 
Ключови думи: обсесивно-компулсивно разстройство, телесно дисморфно разстройство, ол-
факторно себеотносно разстройство, хипохондриаза, разстройство с трупане на вещи, три-
хотиломания, екскориация, МКБ-11

OBSESSIVE-COMPULSIVE OR RELATED DISORDERS IN THE ICD-11
Georgi Onchev, Ivayla Kamenova, Desislava Ignatova

Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Sofia

Abstract. The diagnostic requirements in the grouping of obsessive-compulsive or related disorders in 
the ICD-11, the new categories in this section, the differences with ICD-10, as well as the rationale for 
the changes, are presented. The acquaintance with this grouping in the new classification – serving 
mainly didactic purpose – is accompanied by phenomenological analysis, differential diagnosis, com-
ments, and hypotheses about possible consequences of the new diagnostic requirements for clinical 
practice.
Key words: obsessive-compulsive disorder, body dysmorphic disorder, olfactory reference disorder, hypoe-
chondriasis, hoarding disorder, trichotillomania, excoriation,  ICD-11

В списанието вече бяха представени както 
структурата на глава 06 „Психични, поведенче-
ски и невроразвитийни разстройства” в Меж-
дународната класификация на болестите, 11-a 
ревизия (МКБ-11), основните различия спрямо 
МКБ-10 и основанията за промените [1], така и 
по-детайлно специфичните промени в два от 
разделите – за шизофрения и други първич-
ни психози [2] и за личностовата патология [3]. 
Най-съществената редакция на класификацията 
на СЗО от последните десетилетия е подчинена 
на основната посока, която следва разработва-
нето на класификации в психиатрията от XX век 
насам – клинична използваемост и глобална при-
ложимост [4, 5]. 

Представянето на общата структура на глава 
06 от МКБ-11 [6] и отделнитe раздели в нея има 

основно дидактична цел – да запълни празнина-
та в познанието за новата класификация поради 
липсата на ангажираност у нас за въвеждането ѝ 
и за обучение на професионалистите. Същевре-
менно запознаването не повтаря буквално и без-
критично диагностичните указания, а става през 
детайлен феноменологичен прочит и клиничен 
анализ. Прочитът и анализът са улеснени от едни 
от най-положителните нововъведения в МКБ-11 
според нас: разглеждане на всяка категория в 
културен и възрастов контекст и в диференци-
алнодиагностичен план – уточнен като граница 
с нормалността и граница с други психични раз-
стройства. Тук се представя разделът „Обсесив-
но-компулсивно и сродни разстройства“ (ОКСР) 
(6B2), който обединява в една група клинични 
състояния, които привидно изглеждат различни.
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Съдържание и характеристики на раздела

Обединяването на привидно различни 
състояния е подчинено на общи характерис-
тики, които надвишават феноменологично и 
йерархично различията между тях – прежи-
вяване за чуждост, натрапеност на преживя-
ванията, и повторяемост на поведенията. В 
МКБ-10 повечето от тези състояния (обсесив-
но-компулсивното разстройство, телесно дис-
морфното разстройство и хипохондриазата) са 
в раздела F4 „Невротични, свързани със стрес 
и соматоформни разстройства“, споделяйки 
общата характеристика за раздела – тревож-
ността. Трихотиломанията пък е в общ раздел 
с личностовите разстройства (F6), в подразде-
ла за разстройства на навиците и влеченията 
(F63), заедно с патологичния хазарт, пирома-
нията и клептоманията, докато категориите 
разстройство с трупане на вещи и екскориация 
са нови в МКБ-11 и липсват в МКБ-10 (табл. 1). 
Допълнителна връзка се прави между състоя-
нията в този раздел и  синдрома на Tourette, 
който в МКБ-11 се намира в главата за невро-
логичните болести.

Основанията за обединяването на тези 
състояния са не само феноменологични. На-
ходките от някои невроизобразителни, нев-
рохимични и генетични проучвания показват 
общи подлежащи механизми в невронните 
мрежи и вероятно обща фронто-стриатална 
дисфункция [5]. С някои изключения отговорът 
на психофармакологични и психологични ин-
тервенции също е сходен. 

Преживяването за нежеланост и натрапе-
ност (чуждост, „интрузивност“), особено когато 
е интензивно и недобре вербализирано, в кли-
ничната практика може да доведе до обърква-
не със симптоми от първи ранг за шизофрения 
[7]. Недостатъчната или липсваща критичност 
при някои случаи пък нерядко допринася за 
възприемането им като психотични. МКБ-11 
е добър повод да се отбележи, че критич-
ността (или липсата ѝ) е относителен маркер 
за разграничение между психоза и непсихоза 
– в противовес на традиционния възглед. Не-
съмнената скъсана връзка с реалността е си-
гурен знак за психоза и липсата на критичност
може да е част от разрива със света и себе си,
но може и да не е. Фобийният, ананкастният,
социофобният, соматоформният, конверзион-

ният и други невротични пациенти могат да 
нямат критичност към собствената патология, 
особено при пряка среща с фобийния обект 
или с друг провокатор на интензивна тревож-
ност. От друга страна, немалко пациенти с 
хронична психоза знаят достатъчно за симпто-
мите си и имат частична критичност. За допъл-
ване на клиничното описание в този раздел на 
МКБ-11 е въведен спецификатор за наличие 
(„добра или умерена“) или липса („лоша или 
липсваща“) на критичност. 

Преживяването за натрапеност не е ед-
накво изразено при всички. Докато при об-
сесивно-компулсивното разстройство (ОКР) 
то е интензивно и е дефиниращ признак на 
състоянието, при останалите, и особено при 
трихотиломания, олфакторно себеотносно 
разстройство или разстройство с трупане на 
вещи то може да е по-слабо и дори да липсва. 
Това е основание да се допуска и алтернати-
вен нозологичен подход към тези състояния, 
например чрез разполагането им по един 
компулсивно-импулсивен континуум [5, 8], 
където могат да се намерят сходства с раз-
стройствата, дължащи се на употреба на ве-
щества, пироманията, патологичния хазарт и 
разстройството с дефицит на вниманието и 
хиперактивност.

Смесването на тези категории може да 
доведе до объркване, особено при неясното 
отграничаване (дори сред професионалисти) 
между импулс и компулсия. Компулсията е 
нежелана, „натрапена“, към нея има вътреш-
на съпротива и тя не води до удоволствие, 
макар след изпълнението на ритуала да има 
известно облекчение. Импулсът не предизвик-
ва вътрешна съпротива, той е желан (макар и 
понякога внезапен и изненадващ) и е свързан 
с удоволствени преживявания (оргазъм, „на-
пушеност“, игра, удовлетворение от зрелище 
или печалба). Тъкмо активирането на систе-
мата за възнаграждение в централната нерв-
на система (ЦНС) води до „пристрастяване“ и 
до повторяемост на импулсивните поведения. 
При компулсивните пък повторяемостта е не-
желана, понякога мъчителна, и липсва хедо-
нистичен потенциал. Клиничните състояния в 
представения тук раздел на МКБ-11 се харак-
теризират предимно с компулсивни поведе-
ния, но могат да имат и преходи между импул-
сивния и компулсивния полюс.



5БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2022, 7(4) 

Таблица 1. Обсесивно-компулсивно и сродни разстройства в МКБ-11 и МКБ-10

МКБ-11 МКБ-10

6B20 Обсесивно-компулсивно разстройство F42 Обсесивно-компулсивно разстройство 

6B21 Телесно дисморфно разстройство F45.22 Телесно дисморфно разстройство 

6B22 Олфакторно себеотносно разстройство Липсва, нова категория в МКБ-11

6B23 Хипохондриаза F45.2 Хипохондриаза 

6B24 Разстройство с трупане на вещи Липсва, нова категория в МКБ-11   

6B25 Повтарящи се поведенчески разстройства с фокус върху тялото Липсва, нова подгрупа в МКБ-11

6B25.0 Трихотиломания F63.3 Трихотиломания 

6B25.1 Екскориация Липсва, нова категория в МКБ-11

6B20 Обсесивно-компулсивно 
разстройство (ОКР)

Трайни обсесии и/или компулсии.
● Обсесиите са повтарящи се и трайни мис-

ли (напр. за заразяване), образи (напр. сцени 
на насилие) или импулси/подтици (напр. да се 
намушка някой), които се преживяват като не-
желани и натрапени и обикновено са свързани 
с тревожност. Индивидът най-често опитва да 
игнорира или потисне обсесиите или да ги неу-
трализира чрез изпълнение на компулсии.

● Компулсиите са повтарящи се поведения
или ритуали, включващи и повтарящи се пси-
хични действия, които индивидът се чувства 
принуден да изпълни в отговор на обсесия, на 
ригидни правила или за постигане на усещане 
за „завършеност“. Примери за видими поведе-
ния включват повтарящо се миене, проверяване 
или подреждане на предмети. Примери за ана-
логични психични дейности включват вътрешно 
повтаряне на конкретни фрази за предотвратя-
ване на отрицателни последици, извикване на 
спомен за уверение, че не е предизвикана вре-
да, и вътрешно броене на обекти. Компулсиите 
или не са свързани по реалистичен начин с въоб-
разената заплаха (напр. подреждане на предме-
ти симетрично, за да не пострада любим човек), 
или са очевидно прекомерни (напр. ежедневно 
къпане с часове за предотвратяване на болест).

● Обсесиите и компулсиите са времеемки
(отнемат повече от 1 час на ден) или водят до 
значителен дистрес или до значимо наруше-
ние в личната, семейната, социалната, обучи-
телната, работната или в друга важна област на 
функциониране. Ако функционирането е съх-
ранено, това се постига само със значителни 
допълнителни усилия. 

● Симптомите или поведенията не са проява
на друго медицинско състояние (напр. исхеми-
чен инсулт в базалните ганглии) и не се дължат 
на въздействието на вещества или лекарства 
върху ЦНС (напр. амфетамини), включително и 
на абстинентни явления. 

Като цяло дефиницията на ОКР е сходна с 
тази в МКБ-10, но съществуват и различия. В об-
сесиите са включени и представи (напр. сцени 
на насилие), т.е. те могат да бъдат и възприятни, 
а не само идеаторни феномени, предшестващи 
компулсиите. Емоционалният отговор към об-
сесиите не е само тревожност, а включва и от-
вращение, чувство за недовършеност, неспокой-
ство, че нещата не са както трябва. 

Друга отлика е включването на психични 
действия в компулсиите. Така компулсиите могат 
да бъдат както видими поведения – каквато е тра-
диционната представа за тях, – така и „ментални 
ритуали“. Компулсиите по правило не водят до 
удоволствие, макар след изпълнението им да 
има преходно чувство на облекчение. Те ясно се 
отграничават като отговори на обсесиите, докато 
в МКБ-10 са описани само като повтарящи се и 
стереотипни поведения. Функционалната връз-
ка между обсесии и компулсии ги разграничава 
от други повтарящи се стереотипни поведения, 
които не са предхождани от обсесии, като три-
хотиломания или моторни стереотипии. Връзка-
та може да е и в обратна посока – формиране на 
обсесии в отговор на крайни компулсивни пове-
дения. Разграничението в МКБ-10 на ОКР с пре-
обладаване на обсесиите, с преобладаване на 
компулсиите или смесено е отпаднало поради 
липсата на предиктивна валидност. В реалността 
повечето пациенти имат и обсесии, и компулсии 
(включващи и ментални ритуали).
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Други черти на ОКР са прекомерното чувство 
за отговорност, надценяване на опасностите, 
перфекционизъм, нетолериране на несигурност 
и свръхнадценяване на мощта на мислите (напр. 
вярването, че да имаш лоша мисъл е точно тол-
кова нередно, колкото е и реалното действие 
под нейно влияние). Сложният вътрешен свят на 
натрапливата болест със съчетаването на свръх-
рационално с магично и на несигурност с ригид-
ност е описан с вещина и проницателност и в 
българската психиатрия [9]. 

ОКР обикновено е с ранно начало (по-рано 
у момчетата) и ходът е хроничен. Ранните теми 
са най-често за зараза и чистота у момичетата и 
сексуални, агресивни, религиозни и за симетрия 
у момчетата. Културните вариации са много и 
могат да бъдат трудно отграничими от някои ре-
лигиозни практики. Границата с нормалността 
(единият аспект на диференциалната диагноза в 
МКБ-11) следва да бъде съобразявана при много 
игри и суеверия с ритуален характер и при твър-
де честите в популацията натрапващи се мисли, 
за които може да се подозира патология само 
ако отнемат много време и причиняват сериозен 
дистрес или нарушение във функционирането. 

Границата с други болестни разстройства 
(другият аспект на диференциалната диагноза в 
МКБ-11) следва да бъде очертана спрямо:

 9 други разстройства от ОКСР групата, при 
които фокусът на тревожното очакване и ви-
дът на повтарящото се поведение са различни: 
при хипохондриаза – загриженост за здравето 
и действия, свързани с диагностика; при телес-
но дисморфно разстройство – загриженост за 
външния вид; при разстройство с трупане на 
вещи –  невъзможност за изхвърляне на вещи и 
прекомерното им трупане; при трихотиломания 
и екскориация – скубане на коса и разчесване;

 9 тревожни и свързани със страх разстройства, 
при които повтарящите се мисли и избягващи 
поведения не се преживяват като натрапващи се 
или ирационални и няма компулсии;

 9 депресия, при която депресивното румини-
ране не е натрапващо се, а Его-синтонно и кон-
груентно на афекта и трае само по време на де-
пресивния епизод;

 9 посттравматично стресово разстройство, 
при което натрапващото се и повторенията се 
отнасят само до повторното преживяване на 
травменото събитие и до избягването на асоци-
ации с него;

 9 разстройства от аутистичния спектър, при 
които стереотипиите не са в отговор на обсесии 
и са придружени от специфични дефицити в об-
щуването и когницията;

 9 налудни или други първични психози, при 
които „обсесията“ е налудно вярване, без въ-
трешна съпротива, или ако се преживява като 
натрапена, това се приписва на вложеност от 
външна инстанция;

 9 разстройства на храненето, при които повто-
ряемостта е сведена единствено до хранително-
то поведение;

 9 злоупотреба с вещества и разстройства с на-
рушен контрол върху импулсите, при които дори 
да е налице понякога преживяване за принуда 
(компулсия), то не е в отговор на предходен фе-
номен (обсесия) и обикновено удоволствието от 
изпълнението му е по-високо от облекчението 
при ОКР;

 9 личностово разстройство с черти от анан-
кастната област, при което ригидният и перфек-
ционистичен стил не е придружен от клинично 
оформени обсесии и компулсии.

6B21 Телесно дисморфно разстройство
Трайна свръхангажираност с въобразени де-

фекти или недостатъци във външния вид или с 
въобразена обща грозота, които са незабележи-
ми или едва забележими за околните. 

● Прекомерната свръхангажираност с въоб-
разени дефекти или недостатъци често включва 
себеотносни идеи (т.е. убеждението, че другите 
забелязват, не одобряват или говорят за въобра-
зените дефекти или недостатъци). 

● Прекомерната свръхангажираност е съпът-
ствана от кое да е от следните:

 – повтарящи се прекомерни поведения като
изследване на външния вид или на тежестта на 
въобразените дефекти или недостатъци (напр. 
чрез оглеждане в отразителни повърхности) или 
сравняване със съответните черти у другите;

 – прекомерни опити за прикриване или
промяна на въобразения дефект (напр. чрез спе-
цифични начини на обличане или подлагане на 
ненужни козметични хирургични процедури);  

 – изразено отбягване на социални или
други ситуации или стимули, които повишават 
дистреса от въобразените дефекти или недос-
татъци (напр. отразителни повърхности, стаи за 
преобличане, плувни басейни).
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● Симптомите или поведенията не са проява
на друго медицинско състояние и не се дължат 
на въздействието на вещества или лекарства вър-
ху ЦНС, включително и на абстинентни явления. 

● Симптомите водят до значителен дистрес
или до значимо нарушение в личната, семей-
ната, социалната, обучителната, работната или 
в друга важна област на функциониране. Ако 
функционирането е съхранено, това се постига 
само със значителни допълнителни усилия. 

В МКБ-10 дисморфофобия е подвариант на 
хипохондриаза с инструкцията, когато ангажи-
раността с въображаеми или реални телесни де-
фекти добие налудни характеристики, да бъде 
диагностицирана като налудно разстройство. 
Състоянието се среща по-често, отколкото се 
предполага – илюстрация за промяна на психо-
патологичните картини във времето, особено на 
тези, свързани с възприемането на собствения 
телесен образ и с идентитета [10]. Обикновено 
въобразените дефекти и недостатъци са върху 
лицето, но и други органи могат да бъдат обект 
на свръхангажираност. Честа в съвременността 
е мускулната дисморфия, предимно при мъже. 
Понякога ангажираността е с чужди дефекти, 
най-често у дете или партньор (дисморфия by 
proxy). Степента, в която дефектът е очевиден 
и забележим за околните, понякога е трудно да 
бъде оценена поради прикриването му. При съ-
щинските случаи ходът е хроничен и суицидният 
риск е висок [11]. 

Себеотносните идеи могат да включват страх 
от присмех или отхвърляне и имат разнообраз-
ни културни нюанси – в колективистичните кул-
тури например страхът да не обидиш другите 
с вида си доминира над страха сам да бъдеш 
обект на присмех. Липсата на критичност не е 
достатъчна за приемане на психоза, дори ако 
идеите добият налудни характеристики (за раз-
лика от МКБ-10), ако те са ограничени само до 
външния вид, липсват други налудности и не по-
влияват функционирането по психотичен начин. 
Дори в случаите, при които липсва критичност, 
терапевтичният отговор е по-добър на SSRI и на 
когнитивно-поведенческа терапия, отколкото на 
антипсихотици – което потвърждава разумност-
та на предпазливия подход по отношение на ди-
агностициране на психоза. 

Диференциалната диагноза включва: 
 9 нормална ангажираност със собствения вън-

шен вид според културните стандарти и в някои 

възрастови периоди като юношеството, както и 
при реални физически аномалии; 

 9 социална тревожност, където тревожността 
не е свързана с въобразен дефект, а с вероят-
ността за дискредитиране в социална ситуация, 
включително и чрез физиологични прояви, напр. 
потене;

 9 анорексия нервоза, при която собственото 
тяло се възприема като по-пълно от реалното, 
без да му се приписват други дефекти;

 9 хипохондриаза, където загрижеността е 
по-общо за здравето, а не за конкретни недоста-
тъци във външния вид;

 9 трихотиломания и екскориация, при които 
скубането и разчесването не са мотивирани от 
дефекти на косата или кожата;

 9 ОКР, където натрапените мисли и повтаря-
щите се поведения имат друг тематичен обхват;

 9 депресия, при която самокритичността вър-
ху външния вид е придружена от самокритич-
ност и спрямо други аспекти на личностовото 
функциониране;

 9 разстройство с дисфория от телесния инте-
гритет, при което има патологично желание за 
придобиване на телесен недъг като ампутация, 
параплегия, глухота, слепота;

 9 полова неконгруентност, при която е налице 
несъвпадане на половия идентитет и физически-
те характеристики на тялото. 

6B22 Олфакторно себеотносно 
разстройство

Трайна свръхангажираност с излъчването на 
лоша или срамна миризма или на дъх от устата 
(халитоза), които са незабележими или едва за-
бележими за околните, така че загрижеността е 
крайно несъразмерна на миризмата, ако такава 
изобщо е доловима.

● Крайната свръхангажираност с въобразена
миризма често включва себеотносни идеи (като 
убеденост, че другите забелязват, не одобряват 
или говорят за миризмата).

● Прекомерната ангажираност е съпътствана
от кое да е от следните: 

 – повтарящи се прекомерни поведения
като чести проверки за телесна миризма или 
проверки за въобразения източник на миризма-
та (напр. дрехите) или често търсене на увере-
ние за това, че няма миризма;
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 – прекомерни опити за прикриване, про-
мяна или предотвратяване на въобразената 
миризма (напр. ползване на парфюми и дезо-
доранти, често къпане, миене на зъбите или 
смяна на дрехите, избягване на определени 
храни);

 – изразено отбягване на социални или
други ситуации или стимули, които повишават 
дистреса от въобразената лоша или срамна ми-
ризма (напр. обществения транспорт или други 
ситуации на тясна близост с други хора).

● Симптомите или поведенията не са про-
ява на друго медицинско състояние и не се 
дължат на въздействието на вещества или ле-
карства върху ЦНС, включително и на абсти-
нентни явления. 

● Симптомите водят до значителен дистрес
или до значимо нарушение в личната, семей-
ната, социалната, обучителната, работната или 
в друга важна област на функциониране. Ако 
функционирането е съхранено, това се постига 
само със значителни допълнителни усилия. 

Честотата на това състояние не е висока, 
но немалко от носителите му го прикриват по-
ради срам и съобщават социално по-прием-
ливи симптоми като депресивни и тревожни, 
които обаче са или съпътстващи, или последи-
ци от идеите за лош мирис. Източникът на ми-
ризма най-често е уста, полови органи, анус, 
подмишници, стъпала, урина, пот и по-рядко 
е нетелесен (напр. дрехи). Придружава се от 
миене, чистене, обилно дезодориране и от 
мъчителна увереност за подиграване или от-
хвърляне от околните, ако миризмата бъде 
доловена. Избягването на социални ситуации 
и тригери може да доведе дори до напускане 
на работа.

В някои колективистични култури, които 
пос тавят акцент на срама, преживяването не е 
толкова за подигравка от околните, а за страх 
да не се предизвика обида у тях със собствена-
та миризма. В Япония състоянието може да е 
част от синдрома taijin kyofoshu – културно спе-
цифична версия на социалната фобия, при коя-
то се изпитва тревожност от общуване с други 
поради възможността те да бъдат оскърбени с 
нещо. 

Може да липсва критичност и идеите да на-
помнят налудности, но ако са консистентни с 
цялото състояние и липсват налудности с други 
теми, няма основание да се диагностицира пси-
хотично състояние.

Основните състояния, с които следва да се 
прави диференциална диагноза, са: 

 9 ОКР – при което натрапващите се идеи и 
повтарящите се поведения имат по-широк тема-
тичен обхват и не са сведени единствено до ми-
ризма, като критичността е по-изразена;

 9 налудно разстройство – при което идеите 
са неразубедими и придружени от същински 
налудности за отношение, които водят до за-
щитни поведения (диференциална диагноза с 
шизофрения не се представя, защото идеите за 
лоша миризма при нея са придружени обикно-
вено от телесни халюцинации и други специ-
фични за шизофрения симптоми – твърде оче-
видни за клинициста, за да бъдат обсъждани в 
дифеpeнциалнодиагностичен план);

 9 депресия – при която възможните идеи за 
лош мирис са придружени и с други негатив-
ни идеи за себе си, конгруентни на афекта, и са 
налични единствено по време на депресивния 
епизод;

 9 социална тревожност – при която избягва-
нето на социални ситуации се дължи на обща 
тревожност от присъствието на други и възмож-
ността да се изложиш пред тях, а не на убежде-
нието, че излъчваш лоша или срамна миризма.

6B23 Хипохондриаза 
Трайна свръхангажираност със или страх от 

вероятността за боледуване от една или повече 
сериозни, прогресиращи или животозастраша-
ващи болести. 

● Свръхангажираността е съпътствана от едно
от двете: 

 – повтарящи се и прекомерни поведения,
свързани със здравето, като чести проверки на 
собственото тяло за търсене на белези за бо-
лест, отделяне на необичайно количество време 
в търсене на информация за болестта, от която 
се изпитва страх, и често търсене на уверение за 
това, че липсва болест (напр. с уреждане на мно-
жество медицински консултации); или

 – дезадаптивни отбягващи поведения,
свързани със здравето (напр. отбягване на пла-
нирани медицински консултации). 

● Симптомите водят до значителен дистрес
или до значимо нарушение в личната, семей-
ната, социалната, обучителната, работната или 
в друга важна област на функциониране. Ако 
функционирането е съхранено, това се постига 
само със значителни допълнителни усилия. 
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Болестите, които са обект на свръхангажи-
раност, са по правило тежки, напр. СПИН, рак, 
множествена склероза, включително (макар 
и по-рядко) психични разстройства като ши-
зофрения или деменция. Налице е катастрофал-
но  интерпретиране на обичайни телесни усети. 
Повтарящите се поведения са свързани обикно-
вено с прекомерно търсене на медицинска по-
мощ, а понякога, макар и по-рядко, и с отбягване 
– потискане на мислите за болестта, отказ от хо-
дене на лекар, отбягване на тригери и социални
ситуации, навеждащи на асоциации с болестта.

Състоянието не е в обща група със сомато-
формните пациенти (както е в МКБ-10), защото 
наличието на соматични („телесно подобни“) 
симптоми не е сред основните признаци на хи-
похондриазата, макар преходното им присъст-
вие да е възможно. Счита се, че възприемчи-
востта към обратна информация от медицински 
авторитети е по-висока от тази на соматоформ-
ните – обратно на възгледа от класическата пси-
хиатрия, че хипохондричната параноя е свърза-
на с кверулантство. 

Диференциална диагноза следва да се 
прави със:

 9 нормалност – при реални тежки медицин-
ски състояния и възрастни хора, стига да не над-
хвърля реалната тежест на боледуване;

 9 културноспецифични състояния – при кои-
то неспазването на ритуали или проклятие, или 
омагьосване могат да доведат до убеденост в 
тежка болест;

 9 телесно дисморфно разстройство – при кое-
то обект на ангажираност са въобразени дефек-
ти или недостатъци във външния вид, а не въоб-
разени болести;

 9 налудно разстройство – при което идеите са 
неразубедими и поведението е подчинено на 
кверулантна мисия; 

 9 депресия – при която идеята за болест е 
придружена от други идеи за лична непълно-
ценност (грозота, оглупяване, бедност, вина, 
греховност) и е налице само по време на депре-
сивния епизод;

 9 тревожни разстройства – при които тревож-
ността е по-обща и не е специфично фокусирана 
върху проблеми със здравето; 

 9 разстройство с телесен дистрес – при кое-
то ангажираността е повече с мъчителността на 
симптомите, отколкото с диагнозата.

6B24 Разстройство с трупане на вещи
Натрупване на вещи, което води до зад-

ръстване на жилищното пространство до степен 
на компрометиране на неговото ползване и на 
неговата безопасност. Забележка: ако жилищно-
то пространство не е задръстено, това се дължи 
единствено на намесата на трети страни (напр. 
членове на семейството, чистачи, представители 
на властта). Натрупването е резултат на:

● Повтарящи се подтици и поведения, свър-
зани със съхраняването на вещи, които могат 
да бъдат пасивни (напр. на рекламни брошури 
и други материали, постъпващи по пощата) или 
активни (напр. прекомерно придобиване на без-
платни, закупувани или откраднати предмети).

● Трудност в изхвърлянето на вещи, дължаща
се на потребност да се съхраняват, и на дистрес, 
свързан с изхвърлянето им.

● Симптомите водят до значителен дистрес
или до значимо нарушение в личната, семей-
ната, социалната, обучителната, работната или 
в друга важна област на функциониране. Ако 
функционирането е съхранено, това се постига 
само със значителни допълнителни усилия. 

Прекомерната привързаност към голямо 
количество вещи няма връзка с истинската им 
стойност, поради което задръстването може да 
е причинено от непотребни предмети и боклу-
ци. Основното нарушение е не толкова трупа-
нето, колкото невъзможността за изхвърляне. 
Претрупаността води до трудности в ориента-
цията в жилището, в намирането на конкретни 
вещи, в ползването на мивка, хладилник, печка, 
в достъпа до мебели, както и в лесно намиране 
на изхода при спешност. Рискът от пожари е ви-
сок, а страдащите често са с наднормено тегло. 
Състоянието е недостатъчно разпознаваемо [12] 
и може да придружава деменция, шизофрения, 
аутизъм и други патологии.

Диференциалнодиагностично то следва да 
се разграничава от:

 9 колекционерство, което е по-селективно и 
обикновено не води до задръстване на жилищ-
на площ и до нарушение във функционирането;

 9 запасяване с вещи и храна при крайна оскъ-
дица;

 9 ОКР, при което трудностите в раздялата с оп-
ределени предмети е придружена от обсесии и 
компулсии;
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 9 деменция, при която трупането е съпътства-
но от очевиден когнитивен упадък;

 9 депресия, при която задържането на при-
видно ненужни вещи може да е свързано с лип-
са на енергия и воля за изхвърлянето им или на 
папуеристични идеи, съпътствано е от характер-
ни депресивни симптоми и е налице само по 
време на афективния епизод ;

 9 разстройства от аутистичния спектър, при 
които задържането на вещи е безмотивно и сте-
реотипно и липсва дистрес от изхвърлянето им;

 9 синдром на Prader Willi, при който състоя-
нието е съпътствано от други клинични изяви на 
синдрома като нисък ръст и хипогонадизъм.

6B25 Разстройства с повтарящи се 
поведения, фокусирани върху тялото

6B25.0 Трихотиломания

Повтарящо се скубане на коса.  
● Неуспешни опити за спиране или намалява-

не на скубането.
● Значителна загуба на коса вследствие на

скубането.
● Симптомите водят до значителен дистрес

или до значимо нарушение в личната, семейна-
та, социалната, обучителната, работната или в 
друга важна област на функциониране. 

Както и при другите категории в тази под-
група, липсват когнитивни феномени преди 
действието като интрузивни мисли, обсесии 
или прекомерна ангажираност, а по-скоро се 
предхождат от възприятни усети. Липсва и пре-
живяване за облекчение след акта; изпитва се 
обикновено загуба на контрол, срам, а понякога 
и удоволствие. По това приличат на разстрой-
ствата на импулсите, поради което и лечението 
е по-различно от останалите състояния в ОКСР 
групата, като отговорът е по-добър на антипси-
хотици, отколкото на антидепресанти. Често по-
сещават дерматолози или други лекари и рядко 
попадат при психиатри.

Това състояние следва да се отграничава от:
 9 игра с косата, която е честа в някои възрасто-

ви периоди и при някои хора, и не води до зна-
чителна загуба на коса;

 9 ОКР, при което действията са предхождани 
от съответния когнитивен феномен (обсесия);

 9 стереотипно разстройство на движенията, 
при което липсва преживелищният аспект (срам, 
дистрес, удоволствие и т. н.) на състоянието;

 9 шизофрения, при която скубането може да 
е безмотивна стереотипия или поведенческо от-
реагиране на налудност. 

6B25.1 Екскориация

Повтарящо се разчесване на кожата.
● Неуспешни опити за спиране или намалява-

не на разчесването. 
● Значителни кожни лезии в резултат на раз-

чесването.
● Симптомите водят до значителен дистрес

или до значимо нарушение в личната, семейна-
та, социалната, обучителната, работната или в 
друга важна област на функциониране. 

Разчесването е най-често върху лицето и ръ-
цете, така че е видимо, и нерядко се предхожда 
от емоционални тригери. 

Състоянието следва да се отграничава от:
 9 нормалност – разчесването е случайно, по-

някога неволно, в отговор на реално дразнене 
(при акне) или на емоционално напрежение, и 
не води до тежки лезии;

 9 ОКР – предхожда се от когнитивен феномен 
(обсесия);

 9 стереотипно разстройство на движенията – 
липсват опити за спиране и дистрес; 

 9 шизофрения – действието е безмотивно или 
в отговор на налудности (напр. дерматозойни);

 9 синдром на Prader Willi – разчесването е съ-
пътствано от нисък ръст, хипогонадизъм и други 
прояви на синдрома;

 9 самоувреждащи поведения – липсват опи-
ти за спиране и дисфункцията (ако е налице) се 
дължи на друга патология, най-често личностова 
(напр. личностово разстройство с граничен стил).

6B25.Y Други специфични повтарящи се 
поведения, фокусирани върху тялото

Повтарящи се други (извън скубането на 
коса и разчесването на кожа) хабитуални дейст-
вия, насочени към външната обвивка на тялото, 
напр. хапане на устни или нокти.  

● Неуспешни опити за спиране или намалява-
не на поведението. 
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● Значителни лезии или други промени във
външния вид в резултат на поведението. 

● Симптомите водят до значителен дистрес
или до значимо нарушение в личната, семейна-
та, социалната, обучителната, работната или в 
друга важна област на функциониране. 

Диференциалната диагноза е същата като 
при трихотиломания и екскориация.

6B2Y Други специфични ОКСР

За да бъдат в този раздел, състоянията тряб-
ва да имат основните клинични белези на ОКСР 
като свръхангажираност, обсесии, компулсии 
или повтарящи се действия, насочени към външ-
ната обвивка на тялото. Същевременно те не от-
говарят напълно на диагностичните изисквания 
за която и да е категория от тази група, симпто-
мите не са обясними с друго психично разстрой-
ство (като напр. първична психоза, разстройство 
в контрола на импулсите или тревожно раз-
стройство), с невроразвитийния или културния 
контекст, не се дължат на друго медицинско за-
боляване или на въздействието на вещества, и 
водят до дистрес или до значимо нарушение във 
функционирането. 

Свързани разстройства 

В предходна чернова на МКБ-11 синдро-
мът на Tourette и личностовото разстройство с 
ананкастни черти са клинични състояния извън 
раздела за ОКСР, към които е възможно пре-
пращане поради ред сходства. В окончателна-
та редакция на МКБ-11 личностовата патология 
отпадна и единствено синдромът на Тourette 
(8A05.00), който се намира в главата за нев-
рологичните болести, остана като „свързан” с 
раздела за ОКСР.

При синдрома на Тourette тиковете са неже-
лани, неволеви спазми на определени мускул-
ни групи, които нямат за цел да неутрализират 
обсесии или да намалят тревожност. Независи-
мо от това те могат да имат обща наследстве-
ност с ОКСР, висока коморбидност с тях, сходни 
невроизобразителни находки и сходна когни-
тивна ригидност. 

Заключение

Някои предварителни изследователски 
данни сочат, че групирането в представения 

раздел е вероятно удачно. В едно голямо 
проучване [8] 1717 психичноздравни профе-
сионалисти оценяват 9 двойки от клинични 
случаи с ОКСР, ползвайки рандомизирано ди-
агностичните указания на МКБ-10 и на МКБ-
11. Поставянето на точната диагноза е по-чес-
то при ползване на критериите на МКБ-11,
като с тези критерии също така по-добре се
разграничават отделните категории вътре в
самата ОКСР група.

Общите характеристики на състоянията в 
този раздел (независимо от немалкото разли-
чия между тях) са: повторяемост, често прежи-
вяване на облекчение след изпълнение на акта, 
понякога натрапеност, липса на когнитивна гъв-
кавост, ангажиране с контрол и симетрии, на-
рушения в кортико-стриато-таламо-кортикал-
ния кръг, чести моторни феномени. Високата 
коморбидност между тях и общата наследстве-
ност потвърждават основателността на тяхното 
обособяване като сродни разстройства. Фено-
менологичният подход, на който е подчинено 
обособяването, е продължение на класическия 
стил в таксономията, който търси подлежащи 
родства отвъд външните прилики [13]. И в ера-
та на технологиите и алгоритмите показва – по 
думите на Spitzer [14], – че „клиницистите все 
още са нужни”. 

Разполагането на някои от тях (като раз-
стройството с трупане на вещи и повтарящи-
те се поведения с фокус върху тялото) върху 
един импулсивно-компулсивен континуум е 
предизвикателство, което може да стимули-
ра по-задълбочено изучаване на невронните 
механизми за контрол върху подтиците и по-
ведението и взаимодействието им със систе-
мата за възнаграждение в ЦНС, което от своя 
страна може да доведе до по-добро разбира-
не и на други състояния (като разстройствата, 
свързани с употребата на вещества напр.). 
Включването на недобре познати състояния 
пък следва да подобри тяхното идентифици-
ране, тъй като сега те рядко попадат при пси-
хиатри, а когато това се случи, са изложени 
на висок риск да бъдат диагностицирани като 
психотични (напр. олфакторно себеотносно 
разстройство, телесно дисморфно разстрой-
ство, хипохондриаза). А по-доброто иденти-
фициране помага и за правилния избор на 
лечение, което е крайната цел на всяка класи-
фикация в медицината. 
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CHILDHOOD TRAUMA AND ALEXITHYMIA AS RISK FACTORS FOR 
NEGATIVE MENTAL HEALTH OUTCOMES IN MEDICAL STUDENTS: 

A SEARCH FOR POTENTIALLY MODIFIABLE RISK FACTORS
Desislava Ignatova, Petra Marinova-Djambazova, Georgi Onchev

Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Sofia, Bulgaria

Abstract. The paper evaluates the relationship between childhood traumatic experiences, negative 
mental health outcomes, and alexithymia in medical students by use of odds ratios and linear regression 
analyses. This is an observational, retrospective, cross-sectional study with a non-clinical sample con-
sisting of sixth-year medical students conducted between October 2021 and March 2022. The sample 
consists of 210 participants. Severe exposure to childhood trauma leads to a 5-fold increased risk for 
depression and obsessive-compulsive symptoms, and 8-fold increased risk for anxiety (p<.001). Clinical 
outcome measures are significantly interrelated, with the most prominent link between depression and 
anxiety (55.2% variance of data explained, p<.001) and obsession and anxiety (26.6% of the variance 
explained, p<.001). Alexithymia explains between 22.0% and 29.4% of the variance of clinical outcome 
measures and appears to be closely related to depression, with participants with alexithymia having a 
35.143 increased risk of being within the subgroup of clinical depression (p<.001). Childhood trauma 
explains only 9.8% of the variance of alexithymia and 11.6% of depression, while it explains higher per-
centages of the variance of anxiety and obsessive-compulsive symptoms (21.3% and 18.2% respectively, 
p<.001). While both childhood trauma and alexithymia are significant predictors of negative mental 
health outcomes, alexithymia is more closely related to clinical outcome measures with a higher per-
centage of variance explained, thus might be viewed as a potentially modifiable risk factor for psycho-
pathology.

Key words: alexithymia, childhood traumа, depression, anxiety, obsessive-compulsive symptoms

ТРАВМАТИЧНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ В ДЕТСТВОТО И АЛЕКСИТИМИЯ 
КАТО РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА НЕГАТИВНИ ПОСЛЕДИЦИ 

ЗА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ ПРИ СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА: 
ТЪРСЕНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНО МОДИФИЦИРУЕМИ РИСКОВИ ФАКТОРИ 

Десислава Игнатова, Петра Маринова-Джамбазова, Георги Ончев

Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме. Статията разглежда връзката на травматични преживявания в детско-юношеска възраст 
с негативни последици за психичното здраве и алекситимия сред студенти по медицина, чрез 
използване на линеен регресионен анализ и отношение на шансовете. Проучването е наблюда-
телно, ретроспективно, срезово и включва неклинична извадка от студенти по медицина, което 
е проведено в периода октомври 2021-март 2022 г. Извадката включва 210 участници. Повише-
ната експозиция на травматични преживявания в детството води до 5-кратно повишен риск от 
депресия и обсесивно-компулсивни симптоми и 8-кратно повишен риск от тревожност (p<.001). 
Клиничните негативни последици са значително взаимосвързани, като най-значима е връзката 
между депресия и тревожност (55.2% обяснение на вариациите на данните, p<.001) и обсесив-
но-компулсивни симптоми и тревожност (26.6% обяснение на вариациите на данните, p<.001). 
Алекситимията обяснява между 22.0% и 29.4% от вариациите на клиничните последици за психич-
ното здраве, като е най-тясно свързана с депресия (участниците с алекситимия имат 35.143 пъти 
повишен риск да бъдат в подгрупата с клинично значима депресия, p<.001). Ранните травматични 
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преживявания обясняват само 9.8% от вариациите на данните за алекситимия и 11.6% за депре-
сия, но обясняват по-голям дял от вариациите в данните за тревожност и обсесивно-компулсивни 
симптоми (съответно 21.3% и 18.2%, p<.001). Докато и травматични преживявания в детството, и 
алекситимия са статистически значими предиктори за негативни последици за психичното здра-
ве, алекситимията обяснява по-голям дял от вариациите на данните и може да бъде разглеждана 
като потенциално модифицируем рисков фактор за психопатология.
Ключови думи: алекситимия, травматични преживявания в детството, депресия, 
тревожност, обсесивно-компулсивни симптоми

Introduction
Negative mental health outcomes, most com-

monly depression, anxiety, and burn-out, are 
frequently reported in studies of medical pro-
fessionals and medical students [1-3]. Exposure 
to childhood trauma and the presence of alex-
ithymia are among the significant predictors of 
psychopathology [4-6]. Alexithymia is typically 
described as difficulty in expressing and experi-
encing emotions and can be viewed as a stable 
personality trait and/or a defense mechanism [7]. 
A vast majority of studies show that alexithymia 
is strongly correlated with depression and anxie-
ty, with studies indicative of either unidirectional 
or bidirectional associations, i.e. alexithymia as 
a stable personality trait leading to psychiatric 
symptoms (primary alexithymia) and alexithymia 
as an outcome of the symptoms of mental illness 
leading to exacerbation of the symptoms (sec-
ondary alexithymia) [7].

While the evidence on the etiology of alex-
ithymia can be inconclusive, it is considered an 
important transdiagnostic risk factor for a variety 
of disorders, including affective disorders, anxiety 
disorders, and substance abuse through emotional 
dysregulation [8, 9]. Clinically significant alexithy-
mia is present in approximately 10% of the gener-
al population and is more prevalent in individuals 
with major depressive disorder [7], neurotic and 
stress-related disorders [10, 11], eating disorders 
[12], personality disorders, and substance use dis-
orders [13, 14].  Medical professionals are consid-
ered a risk group for burnout and stress-related 
psychopathology [15]. It is therefore important to 
examine the role of potentially modifiable risk fac-
tors for the occurrence of negative mental health 
outcomes, especially in individuals working in the 
helping professions. 

This paper aims to examine the associations 
between childhood traumatic experiences, alex-
ithymia, and negative mental health outcomes in 
medical students.

Methods
This is a cross-sectional retrospective observa-

tional study conducted between October 2021 and 
March 2022 with a non-clinical sample of sixth-
year medical students from the Medical University 
of Sofia, Bulgaria. The methodology of the survey 
is thoroughly described in another paper [6]. The 
survey included self-rated online-distributed scales 
entirely in English. The instruments relevant to the 
current paper include a socio-demographic ques-
tionnaire, the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) 
[16], the Early Trauma Inventory Self Report-Short 
Form (ETISR-SF) [1, 2], the Patient Health Ques-
tionnaire (PHQ-9) [17], Zung Self-Rating Anxiety 
Scale (SAS) [18] and the Obsessive-Compulsive In-
ventory-Revised (OCI-R) [19]. SPSS 19.0 was used 
for statistical analyses. The current paper presents 
linear regression analysis with bootstrap and odds 
ratios. The study follows the Declaration of Hel-
sinki, all participants have given informed consent 
and their anonymity is preserved.

Results
Two hundred and ten (210) participants com-

pleted the survey with mean age of 25 (SD=3) 
years, 60% females. A thorough description of the 
sample characteristics is presented in a previous 
paper [20]. 

Prevalence of negative mental health 
outcomes in medical students
The current prevalence of negative mental 

health outcomes and alexithymia are visually pre-
sented in Figure 1. Overall, between 14% and 22% 
of the participant have any of the evaluated neg-
ative mental health outcomes. While the previous 
paper [6] focused on 10% of the sample having 
severe or moderately severe depression (PHQ-9 
scores ≥ 15), the figure demonstrates more thor-
oughly the distribution of depressive symptoms 
across the sample: 3% of the participants have se-
vere depression (PHQ-9 scores ≥ 20), 7% have mod-
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erately severe depression (PHQ-9 scores between 
15 and 20) and 10% have moderate depression 
(PHQ-9 scores between 10 and 15). The proposed 
actions depending on PHQ-9 scores for moderate 
depression are as follows: none for none or mini-
mal depression, watchful waiting for mild depres-
sion, a treatment plan for moderate depression, 
active treatment with pharmacotherapy and/or 
psychotherapy for moderately severe depression, 
and immediate initiation of pharmacotherapy 
[21]. In the study sample, altogether 20% of the 
participants have PHQ-9 scores above the “mild 
depression” range, so they are included in further 
analyses. While only 9% of the participants have 

alexithymia, another 18% have borderline scores 
on TAS-20, i.e. scores above the normal range and 
below the threshold for alexithymia. Therefore all 
participants with scores above the normal range 
on the TAS-20 (27%) are included in the following 
analyses.

The prevalence of childhood traumatic experi-
ences as captured by the ETISR-SF was presented 
in a previous paper [20]. Here we examine child-
hood traumatic experiences as risk factors for neg-
ative mental health outcomes and alexithymia. 
The odd ratios for each item of the ETISR-SF and 
depression, anxiety, obsessions, and alexithymia 
above the normal range are presented in Table 1.

Fig. 1. Negative mental health outcomes and alexithymia in medical students
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Childhood traumatic experiences as risk factor for negative mental 
health outcomes and alexithymia in medical students

Table 1. Traumatic experiences in childhood as a risk factors for moderate to severe depression (PHQ-9≥10), anxiety above 
normal range (ZAS≥45), obsessive-compulsive symptoms above clinical threshold (OCI-R≥21), and present or possible alexithymia 
(TAS-20≥52)

Dependent variables

Risk factors 
 Depression Anxiety

Obsessive-
compulsive 
symptoms

Alexithymia

N (%) p OR p OR p OR p OR
General trauma
T1. Natural disaster 30 (14%) .619 .159 .893 .264
T2. Serious accident 30 (14%) .320 .156 .043 2.316 .656
T3. Serious personal injury 45 (21%) .396 .001 4.201 .005 2.732 .850
T4. Serious injury/illness of a parent 43 (20%) .830 .059 .166 1.000
T5. Separation of parents 39 (19%) .273 .454 .908 .810
T6. Serious illness/injury of sibling 20 (10%) .771 .754 .780 .156
T7. Serious injury of a friend 45 (21%) .672 .473 .156 .182
T8. Witnessing violence 101 (48%) .002 3.256 .001 4.927 .005 2.574 .005 2.465
T9. Family mental illness 92 (44%) .022 2.379 .002 3.582 .002 2.875 ..276
T10. Alcoholic parents 17 (8%) .204 .477 .679 .789
T11. Seeing someone murdered 12 (6%) .468 1.000 1.000 .893
Physical abuse
P1. Slapped in the face 135 (64%) .208 .308 .444 .745
P2. Burned with cigarette 25 (12%) .013 3.312 .003 4.393 .006 3.252 .146
P3. Punched or kicked 80 (38%) .004 2.849 .024 2.429 .002 2.802 .069
P4. Hit with a thrown object 81 (39%) .004 2.774 .003 3.287 .007 2.431 .018 2.107
P5. Pushed or shoved 100 (48%) .002 3.336 .001 4.395 .004 2.639 .022 2.061
Emotional abuse
E1. Often put down or ridiculed 86 (41%) .013 2.436 .001 4.128 .110 .108
E2. Often ignored or made to feel you didn’t count 81 (39%) <.001 4.714 <.001 6.911 .007 2.431 .001 2.857
E3. Often told you are no good 62 (30%) .001 3.278 <.001 4.636 .003 2.706 .061
E4. Most of the time treated in a cold or uncaring way 42 (20%) <.001 4.080 <.001 4.750 .006 2.720 .329
E5. Parents fail to understand your needs 84 (40%) .001 3.317 <.001 4.333 .015 2.241 .006 2.363
Sexual abuse
S1. Touched in intimate parts in a way that was uncomfortable 34 (16%) .008 3.272 .013 3.250 .015 2.585 .003 3.022
S2. Someone rubbing genitals against you 31 (15%) .149 .167 .165 .446
S3. Forced to touch intimate parts 13 (6%) .023 3.967 .089 .078 .113
S4. Someone had genital or anal sex against your will 5 (2%) 1.000 .541 .312 1.000
S5. Forced to perform oral sex 6 (3%) .600 .597 .618 .345
S6. Forced to kiss someone in a sexual way 9 (4%) .382 .619 .028 4.732 .703
Experience during trauma
Felt intense fear, horror, or helplessness 62 (30%) .181 .001 3.923 <.001 3.870 .016 2.289
Felt out-of-your-body or as if in a dream 34 (16%) .001 3.863 <.001 5.790 .001 3.553 .003 3.022

Association between negative mental health outcomes, childhood trauma 
and alexithymia in medical students: linear regression models
The complex relationships between childhood trauma, alexithymia, and negative mental health 

outcomes were examined through several single linear regression models. The links between each 
pair of variables and the percentage of the variance explained are presented in Figure 2 and Table 2.
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* All models are statistically significant with p<.001. The coefficients for linear regression are presented in Table 2. 
Percentages on figure represent percentage of variance explained (R2).

Fig. 2. Single linear regression models for childhood trauma (ETISR-SF mean score), alexithymia (TAS-20 mean score), 
and negative mental health outcomes (mean scores on OCI-R, ZAS, and TAS-20) with the percentage of variance explained (R2)*

Table 2. Single linear regression models for negative mental health outcomes, alexithymia and childhood trauma (ordered based 
on higher rate of variance explained (R2).

Dependent variable Predictor** R2 B p 95% CI
Upper*

95% CI
Lower*

Depression (PHQ-9) Anxiety (ZAS) .552 .442 .001 .378 .503

Anxiety (ZAS) Alexithymia (TAS-20) .294 .558 .001 .411 .695

Anxiety (ZAS) Obsessions (OCI-R) .266 .419 .001 .329 .515

Depression (PHQ-9) Alexithymia (TAS-20) .251 .289 .001 .205 .362

Obsessions (OCI-R) Alexithymia (TAS-20) .220 .392 .001 .273 .509

Anxiety (ZAS) Childhood trauma (ETISR-SF) .213 .917 .001 .652 1.187

Obsessions (OCI-R) Childhood trauma (ETISR-SF) .182 1.044 .001 .715 1.367

Depression (PHQ-9) Obsessions (OCI-R) .164 .195 .001 .133 .257

Depression (PHQ-9) Childhood trauma (ETISR-SF) .116 .402 .001 .257 .570

Alexithymia (TAS-20) Childhood trauma (ETISR-SF) .098 .640 .001 .349 .937

* Upper and lower confidence interval (CI) for bootstrap coefficients. Linear regression analysis is made with bootstrap analysis to correct for deviations of 
normality assumptions. Bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples.

** The relationship between the variables is bidirectional and in some cases, the choice of predictor and the dependent variable is only based on the author’s 
clinical judgment. The associations can be viewed in both ways. 
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Clinical mental health outcomes are significant-
ly interconnected, with the highest percentage of 
variance explained in the linear regression model 
between depression and anxiety, having R2=0.552. 
Exposure to childhood trauma is a statistically sig-
nificant predictor of negative mental health out-
comes but is most relevant to symptoms of anxiety 
and obsessive-compulsive symptoms, respectively 
explaining 21.3% and 18.2% of the variance of data. 
Only 11.6% of the variance of data for depression 
and 9.8% for alexithymia are explained by child-
hood trauma. Linear regression models show that 
alexithymia has statistically significant links with all 
of the evaluated negative mental health outcomes, 
explaining above ¼ of the variance of data (29.4% 
for anxiety, 25.1% for depression, and 22.0% for ob-
sessive-compulsive symptoms). 

Odds ratios for negative mental health 
outcomes, alexithymia and childhood 
trauma
The different levels of exposure to trauma 

might lead to different odds for negative mental 
health outcomes and alexithymia and some of the 
associations are examined in Table 3. Exposure to 
trauma leads to a 3-fold increased risk for present 
alexithymia with OR=3.634, p<.019 for above aver-
age scores on ETISR-SF≥6 and OR=3.396, p=.013 for 
severe exposure to trauma (ETISR-SF≥12). While ex-
posure to trauma leads to similarly increased risks 
for depression and anxiety (5-fold increased risk for 
depression and 7- to 8-fold increased risk for anxi-
ety depending on the severity of exposure to trau-

ma), there is a most prominent difference in the 
association with obsessive-compulsive symptoms 
where a two-fold increase in the mean score of ex-
posure to trauma leads to 2-fold increased risk for 
obsessive-compulsive symptoms, i.e. ETISR-SF≥6 
has OR=2.850 and ETISR-SF≥12 has OR=4.565.

While the subgroup of participants with TAS-20 
scores ≥52 (indicative of possible or present alex-
ithymia) have increased odds for all of the negative 
mental health outcomes, these are most evident 
for the subgroup with definite alexithymia (TAS-20 
scores ≥61, 9% of the sample) that have a 35-fold 
increase in the risk for depression.

The odds for all negative mental health out-
comes increase with the increased score on the 
TAS-20 scale, most prominently with a 5-times 
higher odds ratio for depression for the subgroup 
of definite alexithymia (OR=35.413) as compared 
to borderline alexithymia (OR=6.596). The severity 
of exposure to trauma most prominently affects 
obsessive-compulsive symptoms with OR=2.850 
for the subgroup with ETISF-SR≥6 and OR=4.565 
for the subgroup with ETISF-SR≥12 as presented 
in Table 3.

The odds ratios for negative mental health 
outcomes, childhood traumatic experiences, and 
alexithymia for all subgroups of participants are 
presented in Figure 3. The most prominent re-
lationships are between depression and anxiety 
(OR=71.500, p<.001) and depression and alexithy-
mia (OR=35.413, p<.001). The most prominent re-
lationship for severe exposure to childhood trau-
matic experiences is anxiety (8-fold increased risk). 

Table 3. Influence of exposure to childhood trauma and severity of alexithymia as a risk factor for negative mental health outcomes

MODERATE TO SEVERE DEPRESSION 

(PHQ-9≥10)

ANXIETY ABOVE NORMAL RANGE 

(ZAS≥45)

OBSESSIONS 
ABOVE CLINICAL THRESHOLD 

(OCI-R≥21)

OR p OR p OR p

EXPOSURE TO TRAUMA

Above average 

ETISR-SF≥6
5.667 <.001 7.105 <.001 2.850 <.001

Severe

ETISR-SF≥12
5.053 <.001 8.000 <.001 4.565 <.001

ALEXITHYMIA

Borderline scores 

(TAS-20≥52)
6.596 <.001 4.728 <.001 4.272 <.001

Present alexithymia

(TAS-20≥61)
35.413 <.001 9.500 <.001 5.920 <.001
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Fig. 3. Odds ratios for the relationships between for exposure to childhood trauma, present alexithymia and negative mental 
health outcomes 

Discussion

The paper presents the relationship between 
childhood trauma, alexithymia, and negative men-
tal health outcomes in terms of depression, anxie-
ty, and obsessive-compulsive symptoms in medical 
students using odds ratios and linear regression 
models. Similar to other studies in the literature 
[22], clinically significant negative mental health 
outcomes (measured as scores above the normal 
range of the screening tools used for the evaluat-
ed outcomes) appear in up to ¼ of the medical stu-
dents in the sample (22% for obsessive-compulsive 
symptoms, 20% for moderate, moderately severe 
and severe depression and 14% for anxiety) [4, 
20]. Alexithymia above the normal range appears 
in 26% of the sample, while definite alexithymia is 
present in only 9% (similar to the general popula-
tion [24], which might indicate a potentially higher 

risk of alexithymia in medical students as stated by 
some papers [24,25].

Adverse events in childhood lead to a 2-to 
5-fold increased risk for negative mental health out-
comes and alexithymia. Among the general trau-
matic experiences items of the ETISR-SF, witnessing 
violence (item T8) and family mental illness (item 
T9) are the major risk factors for negative mental 
health outcomes, leading to 2-to 5-fold increased 
risk for depression, anxiety, and obsessions (exact 
odds ratio values and statistics are presented in Ta-
ble 2). Serious personal injury (item T3) and serious 
accident (item T2) increase 4-times the risk for anx-
iety and 3-times the risk for obsessive-compulsive 
symptoms. Only witnessing violence is associated 
with a 2-fold increased risk for alexithymia. The re-
sults are consistent with literature reviews of child-
hood trauma as a risk factor for poor mental health 
outcomes [26, 26].
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The majority of the physical abuse items (P2. 
Burned with cigarettes, P3. Punched or kicked, 
P4. Hit with a thrown object, and P5. Pushed and 
shoved) lead to 2-to 4-fold increased risk for neg-
ative mental health outcomes, except for item P1 
(Slapped in the face) which has no statistically sig-
nificant results. All emotional abuse items have 
2-to 4-fold odds ratios for negative mental health 
outcomes. Some sexual abuse items lead to a 3- to 
4-fold increased risk for negative mental health out-
comes, however, most items do not have statistical-
ly significant results due to the small percentage of 
affected participants. Experiencing intense fear and 
dissociative symptoms during the traumatic expe-
rience is related to present negative outcomes and 
alexithymia, with the highest odds-ratio for past 
dissociative symptoms during the traumatic expe-
rience (“felt out-of-body or as if in a dream”) and 
current anxiety (OR 5.790, p<.001). Similar to data 
in the literature, dissociation increases the risk for 
alexithymia, while reportedly being a different con-
struct [27].

Childhood trauma is reported as one of the 
significant predictors of alexithymia [28, 29] which 
is confirmed by our study as well, however here it 
explains only 9.8% of the variance of alexithymia, 
and there are similar odds ratios (3-fold increase) 
for alexithymia and trauma above average scores 
(ETISR-SF≥6) and more severe exposure to trauma 
(ETISR-SF≥12). Childhood trauma in the current 
paper has the most influence on anxiety (explain-
ing 21.3% of the variance of data and leading to 
an 8-fold increased risk for anxiety above normal 
range) and also obsessive-compulsive symptoms, 
explaining 18.2% of the variance of data (approxi-
mately 5-fold increased risk for clinically significant 
obsessive-compulsive symptoms). Also, increased 
exposure to trauma leads to up to two-fold in-
creased odds for obsessive-compulsive symptoms 
(OR=2.850 for above-average exposure to trauma 
and OR=4.565 for severe exposure to trauma), 
confirming findings in another study for childhood 
trauma as a predictor of obsessive-compulsive 
symptoms [30].

The use of simple linear regression models to 
examine the relationship between clinical con-
structs and risk factors is indicative of the highest 
variance of data explained in the anxiety-depres-
sion link (55.2%) and anxiety-obsessive-compulsive 
symptoms (26.6%), which is consistent with the 
significant clinical overlap between anxiety and de-
pression (up to 80-90% in literature [31]) and obses-
sive-compulsive symptoms and anxiety, being with-

in the spectrum of the neurotic and stress-related 
disorder [32]. The odds ratio for clinically significant 
depression and anxiety above the normal range in 
the current study is 71.500 (p<.001).

A significant percentage of data is explained 
within the links anxiety-alexithymia (29.4%), de-
pression-alexithymia (25.1%), and obsessive-com-
pulsive symptoms-alexithymia (22.0%), thus making 
the construct of alexithymia more closely related 
with the clinical negative mental health outcome 
rather than childhood traumatic experiences which 
explained only 9.8% of the variance of alexithymia. 
Although the current study design cannot differen-
tiate whether this is a unidirectional or bidirectional 
model, the results are more consistent with other 
studies of alexithymia as appearing secondary to 
psychopathology [33, 34]. 

Studies on primary alexithymia hypothesize 
that its nature is developmental, and it emerges 
during the childhood or early adult years as a sta-
ble and not state-related personality characteris-
tic, most commonly appearing in individuals with 
predominant schizoid, avoidant, paranoid, and 
depressive personality traits [35]. Studies on sec-
ondary alexithymia, however, pose that alexithy-
mia can emerge at any life stage as a response to 
overwhelming and/or unbearable emotions, with 
studies showing a strong positive correlation be-
tween depression and alexithymia, including rare 
occurrence of alexithymia without depression, lack 
of improvement in depression without improve-
ment on alexithymia, and decrease in association 
with improvement in clinical psychopathology in 
follow-up periods [33, 34]. In the current study, 
there is 6.596 times increased risk for depression 
in participants with borderline alexithymia (above 
normal range), and 35.413 times increased risk for 
depression within the subgroup of definite alexithy-
mia, which might be indicative of an alexithymia as 
being secondary to depression.

Limitations of the study include mainly its 
cross-sectional design without follow-up of the 
evaluated variables, which leads to a lack of pos-
sibility to differentiate the effects of psychopathol-
ogy on alexithymia and retrospective evaluation of 
trauma. Other limitations of the study are previous-
ly discussed and described elsewhere and include 
recall bias and sampling bias [6 ,20]. 

Conclusion
Depression, anxiety, and obsessive-compulsive 

symptoms have statistically and clinically significant 
relationships as clinical outcomes, as well as with 
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alexithymia. Childhood trauma is a significant pre-
dictor of negative mental health outcomes and is 
mostly linked with anxiety and obsessive-compul-
sive symptoms. Alexithymia is significantly related 
to negative mental health outcomes but further 
studies with follow-up analysis will be useful to de-
termine the degree to which this is a primary or sec-
ondary link so that alexithymia might be viewed as 
a modifiable risk factor for psychopathology.
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ОЦЕНКА НА СИТУАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА БОЛКА 
ОТ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА БОЛКА И ДЕПРЕСИЯ

Татяна Телбизова1, Светлин Върбанов2

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

Резюме. Начинът, по който човек възприема ситуацията по време на болка, зависи от емоциите 
и предопределя неговото поведение. Цел: Целта на изследването е да се анализира оценката 
на ситуацията по време на болка при пациенти с хронична болка и депресия. Материал и 
методи: Проведеното фазово изследване на 61 пациенти с хронична болка и депресия премина 
в два етапа. За период от три месеца всички участници провеждат лечение с антидепресанти. 
Пациентите се оцениха посредством следните скали: 1) 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), и 3) VAS – за 
оценка на интензивността на болката. За оценката на ситуацията по време на болка е използван 
модел със заложени четири ситуации по време на болка: уникална, рискова, рутинна и ситуация 
на неопределеност. Резултати: Средната възраст на изследваната извадка е 55,60 ± 10,91. 
Делът на жените е преобладаващ (91,8%) спрямо този на мъжете (8,2%). Групата се отличава с 
висока личностна и ситуативна тревожност и умерена интензивност на болката за двата етапа 
на изследването. Показателят тежест на депресия се редуцира от умерена (16,15 ± 5,87) на лека 
депресия (13,36 ± 6,96) и показа значими различия между етапите на изследването (p = ,002). 
Оценката на ситуацията по време на болка показа динамика. На първия етап 48,4% от извадката 
оценява ситуацията като риск и/или неопределеност и 26,7% като рутина, а на втория етап делът 
на тези групи е съответно 38,2% и 37,1%. Заключение: Оценката на ситуацията по време на болка 
като риск и/или неопределеност разкрива нуждата от провеждане на психотерапия при пациенти 
с хронична болка и депресия. Когнитивното преструктуриране дава възможност за формиране 
на адаптивни модели на поведение за справяне с хроничната болка и за възприемането ѝ като 
рутина или част от живота.
Ключови думи: хронична болка, депресия, личностна и ситуативна тревожност, ситуации

ASSESSING THE SITUATION DURING PAIN BY PATIENTS 
WITH CHRONIC PAIN AND DEPRESSION

Tatyana Telbizova1, Svetlin Varbanov2

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

Abstract. The way a person perceives the situation during pain depends on emotions and predeter-
mines one’s behavior. Objective: The aim of the study is to analyze the assessment of the situation 
during pain in patients with chronic pain and depression. Materials and methods: A phased study of 61 
patients with chronic pain and depression was performed in two stages. For a period of three months, 
all participants were treated with antidepressants. Patients were assessed using the following scales: 
1) HAM-D – 17 – to assess the severity of depression; 2) Spielberger questionnaire – a scale (S) for as-
sessing state anxiety (STAI – form Y1) and a scale (T) for assessing trait anxiety (STAI – form Y2) and 3) 
VAS – for assessing pain intensity. A model of four situations was applied to assess the situation during 
pain: unique, risky, routine, and situation of uncertainty. Results: The average age of the studied sample 
was 55,60 ± 10,91. The share of women is overtly predominant (91,8%) over that of men (8,2%). The 
group was characterized by high state and trait anxiety and moderate pain intensity for both stages of 



24 Т. Телбизова, С. Върбанов. Оценка на ситуацията по време на болка...

the study. Depression severity score decreased from moderate (16,15 ± 5,87) to mild (13,36 ± 6,96) and 
showed significant differences between the two stages (p = ,002). Assessment of the situation during 
pain showed dynamics. At the first stage, 48,4% of the sample assessed the situation as risky and/or 
uncertain, and 26,7% as routine, and at the second stage the portion of these groups was 38,2% and 
37,1%, respectively. Conclusion: Assessment of the situation during pain as risk and/or uncertainty re-
veals the need for psychotherapeutic interventions in patients with chronic pain and depression. Cogni-
tive restructuring enables the formation of adaptive patterns of behavior to cope with chronic pain and 
to perceive it as a routine or part of life.
Key words: chronic pain, depression, state and trait anxiety, situation

Въведение
Болката е мултидименсионално преживя-

ване, което възниква вследствие на сложна ин-
теграция на сензорнодискриминативни, афек-
тивномотивационни и когнитивнооценяващи 
процеси, които се влияят от множество биопси-
хосоциални фактори. За разлика от острата бол-
ка, която сигнализира за тъканна увреда, хронич-
ната болка няма протективна функция. Tя може 
да продължи и след спиране на действието на 
увреждащия агент [1]. Счита се, че депресията е 
фактор, поддържащ персистирането на болката 
и влияе негативно върху адаптивното функцио-
ниране на пациентите [2]. 

Макар и универсален феномен болката се 
възприема и преживява от хората по различен 
начин [3]. Начинът, по който човек възприема 
и интерпретира ситуацията по време на болка 
(възприета ситуация), влияе върху стойността 
(значимостта), която човекът придава на болка-
та и предопределя неговото поведение [4]. От 
една страна, процесите на оценка на ситуациите 
се влияят от емоциите, спомените, опита, култу-
рата, вярванията и възгледите на околните [5]. 
От друга страна, когнитивното състояние може 
да модулира афективномотивационния компо-
нент на болката [6]. Регулацията на тези процеси 
в посока на формиране на адаптивни психоло-
гични реакции към болка е застъпена в психоте-
рапевтичните техники, прилагани при пациенти 
с хронична болка [7].

Оценката на ситуациите по време на болка 
е слабо застъпена в клиничните и изследова-
телските модели [8]. Считаме, че за цялостна-
та оценка на пациенти, преживяващи болка, е 
нужно да се оценяват емоционалните факто-
ри (депресия, тревога), а също и когнитивни-
те фактори (оценка на ситуацията, катастро-
физиране, страх от болката). Задълбоченото 
разбиране на техните връзки е определящо за 
избора и ефективността на психотерапевтич-
ните интервенции за намаляване на риска от 
инвалидност.

Целта на изследването е да се анализира 
оценката на ситуацията по време на болка при 
пациенти с хронична болка и депресия.

Материал и методи
Извършено е рандомизирано изследване на 

61 хоспитализирани пациенти в УМБАЛ “Св. Ма-
рина“ – Варна, с хронична немалигнена болка 
от различен произход и депресия за период от 
една година. Дизайнът на изследването е одо-
брен от Комисията по етика на научните изслед-
вания при МУ – Варна. Изследването е фазово, 
като преминава през два етапа. Вторият етап е 
извършен три месеца след първия. 

Оценката на психическото състояние на из-
следваните пациенти е съобразена с критери-
ите на МКБ–10 за депресивен епизод. Между 
двата етапа на изследването всички пациенти 
провеждат лечение с антидепресанти. Посред-
ством количествени методи се изследват тежест 
на депресия, степен на ситуативна и личностна 
тревожност и интензивност на болката. Всички 
показатели се изследват по време на двата ета-
па от проучването с изключение на личностна-
та тревожност. Последната се изследва само 
по време на първия етап, тъй като се приема за 
постоянна величина. Използвани са следните 
скали за оценка на състоянието: 1) за оценка на 
тежестта на депресията – Hamilton Depression 
Rating Scale (HAM-D-17); 2) за оценка на тревож-
ността – скала (S) за ситуативната (STAI – форма 
Y1) и скала (Т) за оценка на личностната тревож-
ност (STAI – форма Y2) от въпросника на Спил-
бъргър, и 3) за оценка интензивността на болка-
та – визуалноаналогова скала (VAS). 

За оценката на ситуацията по време на болка 
е използван модел, предложен от И. Алексан-
дров (2015) за изследване на средовите усло-
вия и произтичащите от тях ситуации в болнич-
на обстановка. В полуструктурираното интервю 
са заложени четири типа ситуации с възможен 
множествен отговор на въпроса „Когато изпит-
вате болка, в каква ситуация се поставяте?“. 
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Предложени са следните ситуации по време на 
болка: рискова ситуация, ситуация на неопреде-
леност, уникална ситуация и рутинна ситуация. 
Уникалната ситуация се отнася до новостта и не-
повторимостта (временно явление). Рутинността 
се свързва с опита, а рискът е функция от веро-
ятността и величината на очаквания ефект. Не-
определеността се свързва с неизвестността за 
вероятността и режима на ситуацията [9].

Резултати
Изследвани са 61 пациенти с хронична болка 

с минимална възраст 24 години и максимална 
– 76 години. Средната възраст на участниците e 
55,60 ± 10,91. 

Разпределението по пол в изследваната гру-
па е неравномерно. Преобладаващ е делът на 
изследваните жени – 91,8% (n = 56), спрямо този 
на мъжете – 8,2% (n = 5). Доминират пациентите 
с пореден депресивен епизод в рамките на ре-
курентната депресия – 78,66% (n = 48), и 13,19% 
(n = 8) – в рамките на биполярната депресия. Ос-
таналата част от извадката се представя с първи 
депресивен епизод 8,19% (n = 5) (фиг. 1). Това са 
пациенти, които не са приемали никога антиде-
пресанти. По време на първия етап 73,78% (n = 
45) от изследваните лица са на поддържаща ан-
тидепресивна терапия и 18,03% (n = 11) са пре-
установили лечението си по някаква причина. 
Между двата етапа на изследването всички па-
циенти приемат редовно поддържащо лечение 
с антидепресанти.

Общата група обхваща пациенти с хронична 
болка от различен произход: хронично главо-
болие, хронична невропатна болка, хронична 

висцерална болка, хронична мускулно-скелетна 
болка, хронична следоперативна болка, хронич-
на посттравматична болка и болка с неясен про-
изход. Разпределението на извадката според 
броя на диагностичните категории е представе-
но на фиг. 2. Хроничната болка при половината 
от пациентите (52%) се отнася към една катего-
рия, а при останалата част от тях –  към две (38%) 
и три категории (10%). Пациентите, споделили 
наличие на болка с неясен произход, са 7 на 
брой и се отнасят към групите с хронична болка 
с повече от една диагностична категория.

Повече от половината от извадката е пред-
ставена от пациенти с давност на хроничната 
болка над 24 месеца (n = 38). С най-малки дяло-
ве са представени групите с давност на болката 
3 месеца (n = 2) и от 3 до 6 месеца (n = 3) (фиг. 3). 

Динамиката в средните стойности на показа-
телите в двата етапа на изследването е показана 
в табл. 1. Честотните разпределения по използ-
ваните скали са близки до нормалното. Отчита 
се редукция на средните стойности на всички 
показатели на втория етап от изследването. 
Най-изразена е редукцията в средната стойност 
на показателя тежест на депресия от 16,15 ± 5,87 

Фиг. 1. Разпределение на извадката според поредността 
на депресивния епизод

Фиг. 2. Разпределение на извадката според броя на 
диагностичните категории на хроничната болка

Фиг. 3. Разпределение на извадката (n = 61) според 
давността на хроничната болка в месеци
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на 13,36 ± 6,96. Само при този показател се ус-
тановява статистически значима разлика между 
двата етапа на изследването (t = 3,323, p = ,002). 
Извадката се отличава с висока личностна тре-
вожност (49,23 ± 11,40), която се изследва само 
по време на първия етап. Ситуативната тревож-
ност на първия (50,15 ± 13,9) и на втория етап 
(49,23 ± 16,03) остава в границите на високата 
степен, а интензивността на болката – на умере-
ната (1-ви етап 5,77 ± 2,73 и 2-ри етап 5,26 ± 2,58). 

Таблица 1. Средни стойности на изследваните показатели 
по групи

Първи етап Втори етап
Сигнификантни 
различия между 
групите (p < 0.05)

Тежест на 
депресия 16,15 ± 5,87 13,36 ± 6,96 t = 3,323; p = ,002

Интензивност 
на болката 5,77 ± 2,73 5,26 ± 2,58 t = 1,710; p = ,092

Ситуативна 
тревожност 50,15 ± 13,9 49,23 ± 16,03 t = ,569; p = ,571

Личностна 
тревожност 49,23 ± 11,4

Резултатите от оценката на ситуацията по 
време на болка в двата етапа на изследването са 
представени в табл. 2.

Таблица 2. Оценка на ситуацията по време на болка в 
двата етапа от изследването

Първи етап Втори етап

N % N %

Рискова 16 26,70 10 16,40

Рискова, 
неопределеност 5 8,20 9 14,80

Рискова, рутинна 2 3,30 3 4,90

Неопределеност 8 13,50 4 7,00

Неопределеност, 
уникална 1 1,60 1 1,80

Неопределеност, 
рутинна 12 18,40 11 18

Уникална 1 1,60 0 0,00

Рутинна 16 26,70 23 37,10

Общо 61 100,0 61 100,0

На първия етап от изследването близо една 
трета (26,70%) от пациентите с хронична болка 
и депресия оценяват ситуацията като риск за 
здравето и живота им. Същият е делът на паци-
ентите, които възприемат ситуацията по време 
на болка като рутинна, т.е. които са свикнали и 
приели болката като част от живота си. Делът на 
лицата, които я определят като ситуация на не-

определеност, е 13,50%, а като комбинация от 
неопределеност и рутина – 18,40%. Най-малък е 
делът на лицата, които я оценяват като уникална 
ситуация (1,60%) и като комбинация от уникална 
и ситуация на неопределеност (1,60%) (табл. 2).

На втория етап от изследването се увелича-
ва делът на пациентите, оценяващи ситуацията 
като рутина – 37,10%. Намалява делът на паци-
ентите, които я определят като риск (16,40%) и 
неопределеност (7%). Липсват пациенти, за кои-
то ситуацията на болка е уникална, т.е. случваща 
се за първи път. Динамика има в комбинирани-
те оценки: рискова и неопределеност (14,8%) и 
рис кова и рутинна (4,9%). Без промяна са оцен-
ките неопределеност и рутина, неопределеност 
и уникална (табл. 2).

Обсъждане
Хроничната болка се среща най-често сред 

възрастното население след 40-годишна въз-
раст [10]. Жените съобщават за по-силна болка, 
за по-голям брой болкови състояния и депресия 
спрямо мъжете [11]. Подобни са и данните от 
резултатите на нашето изследване. По-голяма-
та част от участниците са на възраст между 45 и 
66 години, като преобладаващ е женският пол. 
За повечето от пациентите регистрираният де-
пресивен епизод е пореден (92%), част от тях са 
преустановили поддържащата медикаментозна 
терапия. Останалите 8% са с първи депресивен 
епизод (фиг. 1). Между двата етапа всички паци-
енти от извадката са на лечение с антидепресан-
ти. Тези данни разкриват нуждата от системно 
мониториране на психическото състояние с ог-
лед на активно търсене на симптоми на депре-
сия при пациенти с хронична болка и преоценка 
на антидепресивната терапия. 

Тревожността и депресията са най-често изя-
вените нарушения в емоционалната сфера при 
хронична болка и влияят върху интензивността 
на болката [12]. По отношение на динамиката 
на изследваните показатели между двата етапа 
на изследването статистически значима е редук-
цията в средната стойност на тежестта на депре-
сията (p < 0.05), което доказва ефективността 
на проведеното лечение (табл. 1). Извадката е 
представена от пациенти с висока личностна и 
ситуативна тревожност. Според Krishnan и съавт. 
(1985) напрежението, безпокойството и лошите 
предчувствия за предстояща опасност се срещат 
по-често при пациенти с хронична болка и депре-
сия, отколкото без депресия [13]. Други автори 
приемат ситуативната тревожност като прогнос-
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тичен фактор за изявата на болка и свързаната 
с нея инвалидност [14]. Личностната тревожност 
е определена като неспецифична мярка за изя-
вата на негативна афективност (депресивни и 
тревожни симптоми) [15]. Високата личностна 
тревожност се свързва с повече симптоми на 
тревожност и по-интензивна болка. Те доказ-
ват, че степените на личностната и ситуативната 
тревожност имат кумулативен ефект върху су-
бективното усещане на болката [16]. Нужни са 
повече доказателства за прогностичната роля на 
високата личностна тревожност за изява на де-
пресия при пациенти с хронична болка.

Болката като източник на преживяване се 
формира под влияние на емоционални, когни-
тивни и ситуационни фактори. Начинът, по който 
се възприема ситуацията, се отнася към когни-
тивните аспекти на преживяването и определя 
индивидуалните отговори към болката. Един от 
моделите на ситуационен анализ е предложен 
от Jeanne H. Block и Jack Block (1981). Той съдър-
жа три концептуални равнища – физико-биоло-
гично, канонично и субективно. Първото равни-
ще включва всички сензорни стимули, идващи 
от околната среда, които нервната система може 
да възприеме. Второто равнище обхваща оне-
зи страни от дадената ситуация, които се въз-
приемат и интерпретират еднакво. На третото 
равнище индивидите субективно преживяват и 
реагират специфично на непосредствените въз-
действия на външната среда за определен мо-
мент от времето. Именно на субективното рав-
нище се формират индивидуалните отговори 
към всяка ситуация, които определят значимост-
та на преживяното [17].

Според И. Александров (2015) поведението 
може да се прогнозира на базата на три ком-
понента – средовите и ситуационните характе-
ристики, оценката на личността за възприетото 
и преживяванията, свързани със ситуацията. 
Той предлага модел за изследване на средови-
те условия и произтичащите от тях ситуации в 
болнична обстановка, въвеждайки две промен-
ливи – степен на екстремност (нисък и висок 
риск) и характер (уникалност и рутинност) на 
процедурите. В този модел се определят четири 
типа ситуации: уникална, рутинна, рискова и си-
туация на неопределеност [9]. 

По-голямата част от извадката е представе-
на от пациенти с давност на болката повече от 
шест месеца (фиг. 3). Независимо от фактора 
продължителност на болката, на първия етап 
близо една трета (26,7%) от извадката оценяват 

ситуацията по време на болка като риск за здра-
вето и живота им. Рисковата ситуация се свърз-
ва с реална заплаха за здравето и живота или 
с потенциална вреда. Делът на лицата, които я 
определят като ситуация на неопределеност, е 
13,50%, а като комбинация от неопределеност и 
рутина – 18,40%. Неопределеността се свързва с 
опасност от появата на събитие с неблагоприя-
тен краен изход. Общият дял на пациентите с де-
пресия, които оценяват ситуацията по време на 
болка като риск и/или неопределеност е 48,4% 
за първи етап и 38,2% за втория етап от изслед-
ването. Неопределеността присъства в повечето 
комбинирани оценки. Част от пациентите оценя-
ват ситуацията по време на болка като рутина и 
неопределеност (18,4%) и техният дял не се про-
меня на втория етап (18%) [9]. Заплахата и неоп-
ределеността се свързват с тревожността, която 
се асоциира с преживявания за несигурност, без-
помощност и склонност към катастрофизиране, 
свръхбдителност и страх от болката. Оценката 
на болката като заплаха заема централно място 
в модела за избягване на болката поради страх 
от болката. Така посредством подбор (селек-
ция) на провокиращите болката ситуации човек 
е способен да контролира поведението си [18]. 
Последиците от този процес са негативни – обез-
движване, неспособност за участие в семейни и 
трудови ангажименти и депресия, които го опре-
делят като дезадаптивен. Ако така описаният ци-
къл се закрепи постоянно, прогнозира бъдеща 
инвалидност и влошено психосоциално функ-
циониране [19].

Делът на пациентите, които са свикнали и 
приели болката и определят ситуацията като 
рутина, са 26,7%. Три месеца по-късно този 
дял нараства (37,1%). Рутината се свързва с 
изградена опитност, обичайност и шаблонност 
на ситуацията, т.е. ситуация, с която лицето е 
свикнало и е приело. Индивидите, които де-
монстрират готовност да приемат болката, 
имат оптимистична перспектива за живота 
си.  Те са определени като устойчиви на бол-
ка индивиди, тъй като са способни ефективно 
да контролират болката си, налагайки контрол 
над емоциите си [20].

Само един участник от извадката на пър-
вия етап определя ситуацията по време на 
болка като уникална, случваща се за първи 
път, което е обяснимо с факта, че хроничната 
болка персистира и/или се повтаря във време-
то и по-рядко би се възприела като временно 
явление.
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Анализът на резултатите показва, че на пър-
вия етап пациентите с депресия и хронична 
болка са по-склонни да оценяват ситуацията по 
време на болка като рискова и/или неопределе-
ност. След редукция на показателя тежест на де-
пресията на втория етап техният дял намалява с 
10%. Тези данни кореспондират с високата сред-
на стойност на личностната тревожност (49,23 ± 
11,4) за групата с депресия, която предопределя 
склонността им да тълкуват по-широк кръг ситу-
ации като опасни и заплашващи, респ. поява на 
висока ситуативна тревожност (1-ви етап 50,15 ± 
13,9; 2-ри етап 49,23 ± 16,03). Според Spielberger 
и съавт. (1983) влияние върху тази зависимост 
оказва не толкова реалната опасност на ситу-
ацията, а възприемането ѝ като заплаха от ин-
дивида [21]. Основни когнитивни медиатори 
на тревожността при хронична болка са склон-
ността към катастрофално мислене и оценката 
на ситуациите като предизвикващи страх [12]. 
Страхът от болката и катастрофалността понижа-
ват толеранса, респ. увеличават интензивността 
към болката [22], която в групата с депресия е с 
по-висока средна стойност. 

Депресията и тревожността влияят не само 
върху интензивността на болката, а върху пре-
живяванията по време на болка [23], респ. и 
върху оценката на ситуацията. По тази при-
чина в мултидисциплинарните програми за 
управление на хроничната болка е заложено 
не само медикаментозно лечение, а и психоте-
рапия. Основен фокус на когнитивно-поведен-
ческата психотерапия при хронична болка е 
преструктурирането на мисловните нарушения 
и възприетите ситуации по време на болка в 
посока на формиране на адаптивно поведение 
за справяне с нея. По този начин модификаци-
ята на когнитивнооценяващите процеси може 
да редуцира депресията, тревожността, стра-
хът от болката [7].

Според Wenzel и съавт. (2011) въздействие-
то върху четири взаимосвързани променливи 
– емоции, ситуации, мисли и поведения, е дос-
татъчно да се постигне промяна в когнитивната 
оценка и неадаптивното поведение, които под-
държат нарушеното функциониране на пациен-
ти с хронични заболявания [24]. Доказано е, че 
посредством модулиране на различни психоло-
гични фактори и ситуации може да се предиз-
викат очаквания за обезболяване, отделяне 
на ендогенни медиатори, осигуряващи плаце-
бо-индуцирани ползи [6]. 

Заключение
Оценката на ситуацията по време на бол-

ка като риск и/или неопределеност разкрива 
нуждата от психотерапевтични интервенции 
при пациенти с хронична болка и депресия. 
Когнитивното преструктуриране дава възмож-
ност за формиране на адаптивни модели на 
поведение за справяне с хроничната болка и 
за възприемането ѝ като рутина или част от 
живота. Разбирането на спецификата на връз-
ките между възприетите ситуации по време на 
болка, емоционалните и личностните фактори 
е в основата на индивидуализираните подхо-
ди за подобряване на психосоциалното функ-
циониране.

Книгопис
1. Миланов И. Болка. Варна: СТЕНО; 2020, 21-25. (Milanov 

I. Pain. Varna: STENO; 2020, 21-25.)
2. Miaskowski C, Blyth F, Nicosia F, et al. A Biopsychosocial 

Model of Chronic Pain for Older Adults. Pain Med, 2020, 
21(9):1793-1805. 

3. Telbizova T, Arnaoudova M. The (In)Visible Site of Pain: 
A Review of Qualitative Research. J of IMAB, 2020, 
26(3):3323-3327. 

4. Magnusson D. Toward a psychology of situations: An 
interactional perspective. Hillsdale NJ: Erlbaum; 1981. 

5. Gendlin E. Experiencing and the creation of meaning. 
Evanston: Northwester University Press, 1997.

6. Colloca L, Grillon C. Understanding placebo and nocebo 
responses for pain management. Curr Pain Headache Rep, 
2014, 18(6):419. 

7. Urits I, Hubble A, Peterson E, et al. An Update on 
Cognitive Therapy for the Management of Chronic Pain: 
a Comprehensive Review. Curr Pain Headache Rep, 2019, 
23(8):57. 

8. Александров И, Върбанов С. Ситуациите в системата на 
диагностичния клиничен анализ на суицидната идеа-
ция. Приложна психология и социална практика. ВСУ, 
2022, 82-94. (Aleksandrov I, Varbanov S. Situations in the 
system of diagnostic clinical analysis of suicide ideation. 
Applied psychology and social practice. VSU, 2022, 82-94.)

9. Александров И. Личностни регулативни процеси в 
болнична среда. Основни направления в психологич-
ната помощ. Варна: СТЕНО, 2015, 38-39. (Aleksandrov 
I. Personal regulatory processes in hospital environment. 
Principal directions in psychological aid. Varna: STENO, 
Varna. 2015, 38-39.)

10. Mansfield KE, Sim J, Jordan JL, et al. A systematic review 
and meta-analysis of the prevalence of chronic widespread 
pain in the general population. Pain, 2016, 157(1):55-64. 

11. Munce SE, Stewart DE. Gender differences in depression 
and chronic pain conditions in a national epidemiologic 
survey. Psychosomatics, 2007, 48(5):394-9.

12. Woo AK. Depression and Anxiety in Pain. Rev Pain, 2010, 
4(1):8-12. 



29БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2022, 7(4) 

13. Krishnan RRK, France RD, Pelton S, et al. Chronic pain and 
depression. II. Symptoms of anxiety in chronic low back pain 
patients and their relationship to subtypes of depression. 
Pain, 1985, 22 (3): 289-294. 

14. Hallegraeff JM, Kan R, van Trijffel E, et al. State anxiety 
improves prediction of pain and pain-related disability after 
12 weeks in patients with acute low back pain: a cohort 
study. J Physiother, 2020, 66(1):39-44. 

15. Knowles KA, Olatunji BO. Specificity of trait anxiety in 
anxiety and depression: Meta-analysis of the State-Trait 
Anxiety Inventory. Clin Psych Rev, 2020, 82: 101928. 

16. Tang J, Gibson SJ. A psychophysical evaluation of the 
relationship between trait anxiety, pain perception, and 
induced state anxiety. J Pain, 2005, 6(9):612-9. 

17. Block J, Block JH. Studying situational dimensions: A grand 
perspective and some limited empiricism. In: Magnusson 
DM, ed. Toward a psychology of situations: An interactional 
perspective. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 
1981: 85-103. 

18. Стоянов В. Ситуациите и тяхната психологическа същ-
ност. Приложна психология и социална практика. ВСУ, 
2004, 50-60. (Stoyanov V. Situations and their psychological 
meaning. VSU, 2004, 50-60.)

19. Telbizova Т, Aleksandrov I. Pain as a threat – psychological 
and phenomenological aspects. Varna Medical Forum, 
2021, 10 (2): 187-196. 

20. Zautra AJ, Arewasikporn A, Davis MC. Resilience: Promoting 
well-being through recovery, sustainability, and growth. 
Res Hum Dev, 2010, 7(3):221-238. 

21. Spielberger CD, Gorsuch R L, Lushene R, et al. Manual for 
the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto: Consulting 
Psychologists Press, 1983.

22. Cimpean A, David D. The mechanisms of pain tolerance and 
pain-related anxiety in acute pain. Health Psychol Open, 
2019, 6(2):2055102919865161. 

23. Телбизова Т, Александров И. Специфика и динамика 
на преживяванията по време на болка при пациен-
ти с хронична болка и депресия. Бълг. сп. психиатр. 
2022, 7(1):13-33. (Telbizova Т, Aleksandrov I. Specifics 
and dynamics of experiences during pain in patients with 
chronic pain and depression. Bulg. sp. psihiatr. 2022, 
7(1):13-33.

24. Wenzel A, Brown GK, Karlin BE. Cognitive Behavioral Therapy 
for Depression in Veterans and Military Servicemembers: 
Therapist Manual. Washington, DC: U.S. Department of 
Veterans Affairs, 2011.

 Адрес за кореспонденция:
Д-р Татяна Телбизова 

e-mail: ttelbizova@gmail.com 



30 БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2022, 7(4) 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ // CASE REPORT

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТКА НА 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 
С АНОРЕКСИЯ НЕРВОЗА И 

ЕКСТРЕМНО НИСЪК ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНА МАСА 
Габриела Гачева, Петър Петров

Медицински университет „П. Стоянов“ – Варна, и Университетска болница „Света Марина“ – Варна

Резюме: Анорексия нервоза е хранително разстройство, което се характеризира с ограничаване 
на приема на храна, загуба на тегло, нарушено възприятие за формата на собственото тяло, страх 
от напълняване и стремеж към слаба фигура. Дебютът по правило е в юношеска възраст, а през 
последните години нерядко и в детска възраст. Поради отричане от страна на родителите и стигма 
по отношение на психичните разстройства специализирана помощ се търси късно. Представe-
ният случай е на 16-годишна девойка с анорексия нервоза, индекс на телесна маса 10.4, нужда 
от лечение в условия на реанимация и сърдечни усложнения. Сърдечно-съдовите усложнения 
при заболяването са чести, разнообразни и потенциално фатални, и изискват насочено карди-
ологично мониториране и лечение. Лечението на пациенти с анорексия нервоза, особено при 
наличие на усложнения, от мултидисциплинарен екип специалисти и задължителното включване 
на разширеното семейство в терапевтичния процес позволяват пълноценнoто възстановяване. 
Възможността за проследяване на пациентите в периода след хоспитализацията също е от клю-
чово значение.
Ключови думи: анорексия нервоза, сърдечни усложнения

CASE REPORT FOR 16 YEARS OLD GIRL WITH ANOREXIA NERVOSA 
AND EXTREME LOW BODY MASS INDEX

Gabriela Gacheva, Petar Petrov

Medical University „P. Stoyanov“ – Varna, and University Hospital „Sv. Marina“ – Varna

Abstact: Anorexia nervosa is an eating disorder characterized by food restriction, low weight, body im-
age disturbance, fear of gaining weight, and desire to be thin. The debut of the disorder is usually in 
adolescence, but in last years even in childhood. Due to denial from the parents and stigma as regards 
to all psychiatric diseases, specialized care seeking is usually late in the development of the disorder. 
The case presented here is of a 16 years old girl with anorexia nervosa, BMI – 10.4, need of treatment in 
intensive care unit and cardiovascular complications. Cardiovascular complications in anorexia nervosa 
are common, various and potentially fatal, therefore require targeted cardiac monitoring and treat-
ment. Treatment of patients with anorexia nervosa, especially when complications are present, from 
multy-disciplinary team of specialists and mandatory participation of extended family members in the 
process, allows full recovery. The ability to follow up patients after the in-patient hospitalization period 
is also key.
Key words: anorexia nervosa, cardivascular complications

Въведение
Хранителните разстройства съществуват от 

древността и са документирани по целия свят. 
Честотата на определени хранителни поведения 
с цел самоусъвършенстване и/или прочистване 

се различава значително през отделни периоди 
от историята, което показва, че най-вероятно 
комбинация от социални, икономически и дру-
ги фактори стимулира или възпрепятства такъв 
тип поведение.
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През последните 30 години идеалният образ 
за тялото на жената става прогресивно по-слаб. 
Постоянно развиващата се фитнес индустрия 
популяризира грешното схващане, че за да си 
здрав, трябва да си слаб. Масмедиите постепен-
но налагат идеята, че за да си модерен и желан, 
трябва да си слаб. От социологична перспекти-
ва увеличаването на честотата на хранителните 
разстройства и все по-ранната възраст на дебют 
се свързват с нарастващата глобализация и ко-
муникации в света, които подлагат все повече 
хора на натиск, характерен за западната култу-
ра, който подчертава връзката между образа на 
женското тяло и слабостта [1]. От друга страна, 
масмедиите имат важната роля за показване на 
проблема и повишаване на разпознаваемостта 
на хранителните разстройства през годините.

Юношеството е критичен период на разви-
тие и уязвимост, през който могат да се изявят 
хранителни разстройства. Около 85% от всички 
пациенти с анорексия развиват разстройство-
то под 20-годишна възраст. Хранителните раз-
стройства са изразено самодеструктивни и по-
тенциално летални. Те стават все по-разпознати 
като важна причина за заболяемост и смъртност 
при млади хора. Анорексия нервоза е хранител-
но разстройство със средна възраст на начало 
в юношеството, при което смъртността достига 
до 20% според различни източници [2]. Пре-
глед на проучванията през последните 50 годи-
ни потвърждава, че най-високата смъртност от 
всички психични заболявания е тази при анорек-
сия [3]. Тя е 12 пъти по-висока от смъртността от 
всички причини за смърт на жени между 15- и 
24-годишна възраст [4]. Юношите с анорексия 
нервоза често показват драматична загуба на 
тегло или нарушения във физическото развитие 
и растеж и могат да бъдат свръхангажирани с 
храната или теглото си. Дори когато загубата на 
тегло не е така изразена, нарушеното хранене 
заплашва живота на страдащите от хранителни 
разстройства по начини, които не винаги са ясно 
видими – нарушения в сърдечно-съдова систе-
ма, метаболизъм, ендокринна функция и други. 
Нормите за пубертетното развитие като ръст или 
менструален цикъл често са засегнати [5, 6, 7].  
При децата и юношите, които страдат от над-
нормено тегло или затлъстяване, често има риск 
от късно диагностициране и сериозни усложне-
ния, свързани с хранителните разстройства [8, 
9, 10]. В проучване на Gibson [11] от 2020 г. при 
хоспитализация на пациенти със среден индекс 
на телесна маса (ИТН) от 12.1 kg/m2 (диапазон = 

7.5-15.7) 56% са постъпили с брадикардия, 45% 
са демонстрирали завишени резултати на тес-
товете за чернодробна функция, 64% са приети 
с левкопения, 47% с анемия и 20% с тромбоци-
топения. При приемане 38% са развили хипог-
ликемия, 35% са развили хипофосфатемия при 
захранване, а при почти 90% от пациентите е ди-
агностицирана ниска костна плътност.

Левокамерната хипертрофия с обструкция в 
изходния път на камерата е описана за първи път 
през 2006 г. Това е рядко, но потенциално фатал-
но сърдечно усложнение при пациентите с ано-
рексия нервоза [12].

Хранителните разстройства в детско-юно-
шеска възраст трябва да бъдат подозирани при 
пациенти с всякаква телесна маса, при които 
има данни за загуба на тегло, необясним стоп в 
растежа или закъснение на пубертета, рестрик-
тивно или абнормно хранително поведение, 
повтарящо се повръщане, ексцесивни упраж-
нения, проблеми в покачването на теглото или 
загриженост за вида на собственото тяло. Често 
трудностите при достигане на очакваните за въз-
растта норми на физическо развитие са първите 
белези на хранителните разстройства.

Анорексия нервоза в юношеска възраст 
представлява научен интерес у нас от десети-
летия, като са провеждани проучвания върху 
епидемиология, рискови фактори и нарушени 
хранителни поведения [13, 14, 15]. Все още има 
малко данни за клиничната популация на юно-
ши с хранителни разстройства, особено такива 
със сериозни соматични усложнения.

Описание на клиничен случай
Представяме клиничен случай на девойка на 

16 г., която е ученичка в IX клас. Живее с майка 
си, тъй като родителите са разведени от 7 годи-
ни, като поддържа редовно контакт с баща си. 
Има по-голям брат, с когото не е изградена до-
верителна връзка. Описва баща си като домини-
раща и контролираща фигура, поради което сре-
ща затруднения в пълноценната комуникация 
с него. Споделя предимно с баба си и няколко 
свои приятели, тъй като майката е със значима 
заетост в професионалното си поприще. 

Майката съобщава за стремеж към слаба фи-
гура от юношеството си, като поддържа такава 
и понастоящем чрез нискокалориен хранителен 
режим, който сама определя като „здравослов-
но хранене“ и често налага като най-подходящ 
начин на хранене в семейството. Споделя също 
за трудност по време на двете си бременности, 
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когато е надхвърлила значително желаното си 
тегло. След завършване на бременността е по-
лагала целенасочени усилия за отслабване чрез 
повишена двигателна активност и посещение на 
фитнес център в продължение на 1 година и по-
ловина. Прави впечатление, че при обсъждане 
на отношението на майката към женската фигу-
ра и начин на хранене липсва критичност.  

И двамата родители работят много и имат 
собствен бизнес, поддържат висок социал-
но-икономически статус, но и голяма заетост с 
работа, малко свободно време и ниска емоцио-
нална свързаност с дъщеря си. 

Пациентката е родена от трета нормално 
протекла бременност, второ раждане по естест-
вен механизъм с Т 2950 грама, Р 49 см, без опи-
сани усложнения в перинаталния период. На 
11-месечна възраст е осъществена нефректомия 
на десен бъбрек по повод установена вродена 
аномалия. Двигателното и нервно-психичното 
развитие в ранна възраст са протекли без откло-
нения, посещавала е детски и учебни заведения 
с добра адаптация и социализация. Справяла се 
е на отлично ниво с учебния материал, полага-
ла е много усилия при подготвяне на домашни 
работи. Родителите я описват като старателна, 
нерешителна, по-затворена в себе си, с трудност 
за споделяне в близкия кръг. През годините е де-
монстрирала ниска самооценка и  стремеж към 
перфекционизъм. 

Дебютът на разстройството е през пролетта 
на 2020 г. след негативен коментар от страна 
на приятел относно телесното ѝ тегло (тогава е 
тежала около 52 кг), след което  е започнала да 
спазва диета. Първоначално постепенно ограни-
чила високовъглехидратните храни и приемала 
по-малки порции храна – предимно зеленчуци, 
плодове и зърнени изделия. Ежедневно измер-
вала телесното си тегло по няколко пъти. Със-
тоянието се влошило в края на 2020 г., когато 
започнала да приема много оскъдно количество 
храна и течности, сама предизвиквала повръща-
не след всяко хранене и повишила двигателната 
активност с интензивни тренировки у дома, кои-
то ѝ отнемали по няколко часа дневно. През де-
кември 2020 г. теглото е било 50 кг, през февруа-
ри 2021 г. – 42 кг, а през май 2021 г. – 35 кг, като 
тогава е консултирана с диетолог. Менструация-
та липсва от януари 2021 г. Споделила, че коса-
та ѝ започнала да пада, чувствала се отпаднала, 
станала раздразнителна, спряла да посещава 
училище поради липса на енергия и проблеми с 
концентрацията. Споделяла за интензивен страх 

от наддаване на тегло или надебеляване в об-
ластта на бедрата и корема, както и за чувство 
за вина след хранене и желание „да бъде слаба 
като майка си и другите хубави момичета“. 

На 16 август 2021 г. е доведена в Клиника 
по детско-юношеска психиатрия от майка си за 
преглед (спонтанно, без предварителна уговор-
ка или записан час) във връзка с тотален отказ 
от прием на храна и течности, гадене и повръ-
щане, затруднено дишане и невъзможност да се 
придвижва без подкрепа поради силна отпад-
налост. Предвид обективно установеното тежко 
соматично състояние пациентката бе насочена 
към Детски спешен кабинет, където е устано-
вено прекоматозно състояние с хипогликемия 
(кръвна захар 0.6 mmo/l), брадикардия и коли-
чествени промени в съзнанието, вследствие на 
което за периода 16/08/2021-24/08/2021 г. е хос-
питализирана в Детско отделение за интензив-
но лечение (ДОИЛ) към УМБАЛ „Св. Марина“, 
гр. Варна. Заедно с електролитните нарушения 
и влошените лабораторни показатели, при кон-
султация с детски кардиолог и проведена ехо-
кардиография са установени перикарден излив 
и левокамерна хипертрофия. Тези усложнения 
сами по себе си представляват научен интерес и 
бяха разгледани самостоятелно [16].

След проведеното лечение в ДОИЛ и стаби-
лизиране на соматичното състояние и паракли-
ничните показатели пациентката бе насочена и 
продължи лечението си в стационарни условия 
на Клиника по детско-юношеска психиатрия на 
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

При постъпване в Клиниката пациентката 
бе кахектична, с наличие на лануго, тегло 26 кг, 
ръст 158 см и ВМI 10,4. От психичния статус се 
установи, че е ало- и автопсихично ориентирана, 
заяви формална критичност относно наличието 
на хранително разстройство, и необходимостта 
от лечение. Словесният контакт бе сравнително 
информативен, като избягваше теми, свързани с 
хранителното разстройство, и насочваше разго-
вора към други въпроси. Направи впечатление, 
че мисловният процес бе с леко забавен темп, а 
в съдържанието доминираха притеснения, свър-
зани с телесното тегло и страх от напълняване. 
Емоционално се наблюдаваше лабилност. Паци-
ентката бе с висок самоконтрол. Съобщи за про-
блеми с концентрацията и запомнянето на нова 
информация.

Хоспитализацията се проведе в условия на 
стационар, като пациентката остана в отделе-
нието с придружител баба си. В началото спаз-
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ваше режим с максимално ограничение на 
физическата активност и бе вътрешно напрег-
ната и тревожна, приемаше оскъдно количес-
тво храна и течности, като се хранеше бавно, 
понякога в продължение на часове, често с 
уговорки. Заявяваше мотивация и проявяваше 
старание, но срещаше трудност при включва-
не на някои видове храни. Приемаше храна и 
течности под надзор на персонал и придружи-
тел, като не бяха регистрирани опити за пов-
ръщане и скриване на хранителни продукти. 
В първите 2 седмици бе в увредено общо със-
тояние, нерешителна, замислена, със забавен 
мисловен процес и виновностни изживявания 
след хранене. Споделяше притесненията и 
преживяванията си, провеждаше индивиду-
ална психотерапия в 2 сесии седмично. Про-

ведени бяха и няколко сесии родителско кон-
султиране с двамата родители и бабата с цел 
промяна в посока оптимизиране на семейната 
динамика. 

В хода на лечението общото състояние и 
настроението се подобриха, контактуваше с 
останалите пациенти, включи се активно в арт-
терапевтичните занимания в ателието на кли-
никата, където показа дисциплина, старание и 
желание да се справя с поставени задачи. За-
почна да приема по-разнообразна храна в за-
доволителни количества, изгради критичност 
и съдействаше на лечението. След приключ-
ване на лечението в стационара пациентката 
продължи проследяване в условия на Дневен 
стационар за период от 3 месеца, като посеща-
ваше Клиниката всяка седмица.

Таблица 1. Динамика на лабораторните показатели по време на хоспитализацията 

Лабораторен показател 26.08.21 01.09.21 03.09.21 15.09.21 27.09.21 06.10.21 Референтни стойности Единици

ПК
К

Хемоглобин 156 108 107 110 113 122 120.0-160.0 g/L

Еритроцити 5.35 3.21 3.7 3.33 3.52 3.77 4.0-6.2 х1012/L

Левкоцити 6.45 6.22 4.94 5.29 6.84 6.96 4.0-10.0 х109/L

Тромбоцити 336 328 455 453 243 337 140-440 х109/L

Би
ох

им
ия

Креатинин 67 46 31 36 37 30 18-62 mcmol/l

Глюкоза 4.5 3.9 3.9 4.3 4.7 4.6 3.3-5.6 mmol/l

Общ белтък 73.0 51.6 56.0 56.1 56.4 56.5 57-82 g/L

Урея 2.3 2.0 2.3 2.1 3.6 3.6 3.2-8.2 mmol/l

АЛАТ 15.4 108.0 104.0 60.0 55.0 24.1 10-49 U/l

АСАТ 19.3 47.0 53.0 36.0 39.0 21.3 0-34 U/l

ЛДХ 502 826 839 807 772 501 208-378 U/l

ЦРП 0.60 1.50 5.42 0.41 0.37 1.02 0.0-5.0 mg/l

КК 73 149 1-170 U/l

Ел
ек

тр
ол

ит
и

Натрий 139 142 141 141 140 142 132-146 mmol/l

Калий 4.6 4.6 5.0 4.2 4.1 4.2 3.50-6.00 mmol/l

Хлорид 103 103 106 102 104 103 99-109 mmol/l

Желязо 28.0 7.2-21.5 umol/L

ЖСК 74.6 - mcmol/L

Хо
рм

он
и

TSH 1.52 0.270-4.200 uIU/mL

FT3 5.21 3.10-6.80 pmol/L

FT4 18.06 10.30-24.00 pmol/L

Anti-TPO (MAT) 7.8 0.0-34.0 U/mL

Таблица 2. Динамика на телесното тегло по време на хоспитализацията и проследяването

Дата 24.08. 28.08. 02.09. 07.09. 14.09. 21.09. 27.09 06.10. 19.10. 04.11. 23.11.

Тегло (кг) 26.000 27.300 28.400 31.500 34.200 36.100 37.600 39.200 42.000 43.900 45.000

Проведеното лечение бе с водно-солеви 
и глюкозни венозни инфузии (в продължение 
на първите 2 седмици от хоспитализацията) на 

фона на редовно проследяване на параклинич-
ни изследвания, ентерална храна (Нутрикомп 
200 ml дн. – 2 kcal/ml) и арипипразол, постепен-
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но титриран до 10 mg дн. Приемаше гастро- и 
хепатопротектори, витамини, храносмилателни 
ензими,  както и антихипертензивни средства 
(АСЕ инхибитор, диуретик, впоследствие заме-
нени от бета-блокер). Приемът на арипипразол 
10 mg дн. и пропранолол 20 mg дн. се запази в 
рамките на 5 месеца след стабилизиране на със-
тоянието. 

След проведеното лечение и проследяване-
то възстановяването на пациентката бе пълно 
както по отношение на функционирането, така 
и по отношение на регистрираните сърдечни ус-
ложнения.

Обсъждане
Една от причините за представяне на този 

случай са събраните от нас данни през послед-
ните години, че въпреки наличието на изразени 
симптоми на анорексия нервоза, на значима за-
губа на тегло и достигане на детето/юношата до 
състояние, налагащо интензивни болнични гри-
жи и реанимация, не се търси детскопсихиатрич-
на помощ от страна на родителите. Причините за 
това не са в неразбиране, защото родителите на 
пациентите с анорексия нервоза (както и в слу-
чая) обикновено са интелигентни и добре обра-
зовани. Отричането и стигмата за това, че детето 
може да има психично разстройство, са основ-
ните проблеми, свързани с късното търсене на 
помощ. Към тях може да бъде добавен и ограни-
ченият достъп до специалисти по детско-юноше-
ска психиатрия.

Вторият важен момент е възможността за 
предлагане на комплексна грижа за деца и 
юноши, страдащи от анорексия нервоза. Тази 
комплексна грижа, от една страна, включва 
формите за лечение – стационар, дневен ста-
ционар и амбулаторно проследяване, а от дру-
га страна, възможността за сформиране на мул-
тидисциплинарен екип специалисти (педиатър, 
детски кардиолог, диетолог, детски психиатър, 
детски психолог, трудотерапевт) за цялостен 
подход при лечение на пациента и консулти-
ране на разширеното семейство. Този подход 
показва много добри терапевтични резултати в 
дългосрочен план.

Рисковите фактори за развитие на хранител-
но разстройство са разностранни – генетична 
предиспозиция, перинатални усложнения, пре-
живяно насилие в детството и други. Тригерите 
за отключване на разстройството обикновено са 
фактори от средата – забележки от съученици 
или значима фигура в живота на девойките, зна-

чима промяна в семейната среда или динамика. 
При наличие на рискови фактори несъществени 
и нецеленасочени тригери могат да отключат 
разстройството. В последните години дебютът 
на анорексия нервоза се измества все по-рано в 
юношеството.

Сърдечните усложнения при анорексия 
нервоза са чести, разнообразни и потенциал-
но летални, поради което изискват насочено 
кардиологично мониториране и лечение. Ле-
вокамерната хипертрофия с обструкция в из-
ходния път на камерата, описана за първи път 
през 2006 г. е рядко, но потенциално фатално 
сърдечно усложнение при пациентите с това 
заболяване. Именно възможните различни ус-
ложнения в хода на хранителното разстройство 
налагат лечение от мултидисциплинарен екип 
специалисти.

Изводи
Хранителните разстройства са сравнително 

чести в съвременните общества. Точната етио-
логия и патогенеза не са напълно изяснени, но 
събраната медицинска информация показва 
участието и взаимодействието на психични, би-
ологични, семейни и социални фактори. Нужно 
е постигането на много по-високо ниво на ин-
формираност за тези разстройства на обществе-
ността за борба със стигмата и отричането, които 
много често са ключови за навременното търсе-
не на помощ. Познаването им от широк кръг ме-
дицински специалисти също играе съществена 
роля по отношение на възможностите за лече-
ние, защото участието на мултидисциплинарен 
екип е задължително.
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АКТУАЛНОСТ И ДЕСТРУКЦИЯ – 
ЗА НЯКОИ ВЪЗГЛЕДИ НА ВЕЙКО ТЕХКЕ

Румяна Крумова-Пешева
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Резюме. Според финландския психоаналитик Вейко Техке психиката на човек се формира посред-
ством диференциацията и противопоставянето между външната действителност и вътрешната ре-
алност. В теорията и практиката си Техке свързва по своеобразен и интересен  начин схващанията 
за образния свят на възрастния, динамичните теории за ранното детство, ролята на ословестя-
ването на по-късен стадий на развитие, формирането на идеите за либидинозната свързаност, 
интерпретациите на значението на любовта и омразата, на конструктивното и разрушителното 
и др. Еволюционната линия, която винаги е приоритет в неговите концепции, следва определе-
ни смислообразуващи и мотивиращи принципи и категоризации. Настоящият материал е опит 
да провеждаме рефлексия в съвременната психотерапия и да търсим обяснения на актуалните 
проблеми на личността в ситуацията на пандемия и война. Възгледите на Техке се явяват основа 
за разбиране и интерпретиране на трудностите в емпатията, на безпокойството и тревогата, на 
стремежа да се избегнат понякога непоносимите или трудно поносимите аспекти на ежедневието 
в психичния свят на пациента.
Ключови думи: психоанализа, деструкция, психоаналитична психотерапия

ACTUALITY AND DESTRUCTION – 
ABOUT SOME VEIKKO TÄHKÄ’S UNDERSTANDINGS

Rumyana Krumova-Pesheva
Sofia University “Sv. Kliment Ohridski”

Abstract. According to the Finnish psychoanalyst Veikko Tähkä the psychic of each person is formed by 
the differentiation and the opposition between outside and inside reality. Tähkä combines in his own 
and interesting way the opinions about the inside world of adults, the dynamic theories about early 
childhood, the role of the words in a later stage of development, the formation of ideas about libidinous 
relativity, the interpretations of the meanings of the feelings “love” and “hate”, of the constructive and 
destructive, etc. The evolution line, which is always a priority in his conceptions, follows certain meaning 
formation and motivation principles and categorizations. This material is a reflection in the nowadays’ 
psychotherapy and a search for explanations of personality problems in a situation of pandemia and 
war. The understandings of Tähkä are the basis for interpretations of the problems in the processes of 
empathy and anxiety, and the pursuit of escape from of the aim to avoid unbearable or hardly bearable 
aspects of daily life in the psychic reality of the patient.
Key words: psychoanalysis, destruction, psychoanalytic psychotherapy

Въведение

Вейко Техке е финландски психоаналитик, 
изучавал психиатрия и психоанализа в Швеция 
и САЩ, преподавател в няколко университета 
(Хелзинки и Турку), теоретик и професионалист с 

богата дългогодишна практика. Той е учен, чиито 
интереси се простират в сферата на структури-
рането и развитието на човешката психика. От-
насят се предимно до изследване на природата 
на деструктивното в процесите на автономиза-
ция и изграждане на собствения Аз на човека. 
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Диференциалната разлика между вътрешното 
и външното се формира от огромен набор от 
възприятия и представи, които оформят опи-
та, разбирането на човека за света, нуждата от 
осъз наване и осмисляне на случващото се. В 
обективната действителност съхраняването и за-
щитата на представата за добрия обект за инди-
вида стават екзистенциално необходими. Пър-
вичната тревога, която Техке постулира, може да 
бъде наречена тревога от анихилация. Тя се въз-
приема като афективен отговор на Собствения 
Аз спрямо заплахата за неговото съществуване 
и развитие. Тревожността се изразява и усилва 
посредством рисковете от деструкцията. Прово-
кацията днес притежава реални характеристики. 
Тя е пряко повлияна от пандемичната ситуация 
и от войната в Украйна. Изгражда се фон на пер-
систиращо напрежение и очакване на некон-
кретизирани опасни обстоятелства. Формира се 
параноялна нагласа, която подкопава устоите на 
личността и създава интензивно усещане за нес-
табилност. Всичко това може да забави психо-
терапевтичната динамика и да затрудни проце-
сите на преработване на разнородни психични 
съдържания, както и да наруши преживяването 
и елементите на прогресия на пациентите в гра-
ниците на психоаналитичната психотерапия.

Цел
Цел на настоящия материал е да се предста-

вят някои идеи за връзката между актуалната 
външна и вътрешна реалност на съвременната 
личност от гледна точка на схващанията на В. 
Техке относно структурализацията на психично-
то, от една страна, а от друга – възникващите и 
персистиращи тенденции към деструктивност в 
процесите на обща витална и функционална за-
плаха. Рефлексивният подход в подобна насока 
ни дава възможност да разбираме по-пълно-
ценно и цялостно проблемите на пациентите, 
психодинамиката в рамките на всеки конкретен 
случай, преносните „движения”, регресията и 
прогресията и др.

Актуална ситуация и психоаналитична 
психотерапия

Психоаналитичната психотерапия изправя 
пред необходимостта за преосмисляне и ново 
интерпретиране на недостига на представи за 
непосредствено произтичащото, на динамич-
ните мотиви, ограничените описания, затруд-
нените способности за проверка на реалността, 

липсата на обяснения, обърканите представи за 
добро и лошо и променените възможности на 
тяхното сливане. В симптомите на пациентите в 
ранните психотерапевтични етапи се забелязват 
елементи на интензивен регрес, безобектност и 
безпредставност на преживяванията. Защитните 
рационализации и интелектуализации отстъп-
ват пред значително по-низши защитни спосо-
би като крайна идеализация или обезценяване 
на себе си, на другите и на части от действи-
телността. Размерът на пандемичната опасност 
създава предпоставки за усещането на огромна 
витална застрашеност със заплаха за интегрите-
та на личността. 

Психоаналитичният ракурс предполага, че 
при бебето в началото е вярата, а не знанията. 
То присъства в средата на вярванията, надежди-
те и концепциите на възрастните. В емпиричния 
вакуум в най-ранното детство има само физио-
логично съществуване, което протича на прин-
ципа на сензорната стимулация [1]. Първоначал-
но процесите на рецепция нямат психологичен 
смисъл и по тази причина бебето се нуждае от 
защита и топлина. В този период отсъстват въз-
приятия, няма памет, афектите се проявяват като 
форма на психика [2]. Един от възгледите на В. 
Техке, който можем да възприемем като ори-
ентир за разбиране на актуалните афективни 
състояния в психотерапията, е този за възниква-
нето на тревожността по аналогия с първите ета-
пи от живота. Негативните въздействия от външ-
ната реалност, непоносимите преживявания и 
представи се превръщат в сериозна провокация 
към балансираната цялост на психичния апарат. 
Тези въздействия пораждат интензивни афекти, 
често свързани с несъзнаван дълбок регрес към 
нещо много ранно и архаично за човешката 
история. След първичната диференциация на 
възприемания от човека външен свят Егото по-
степенно добива способността да разбира две 
основни емоционални измерения: агресията 
(примитивната ярост) и тревогата (архаичната 
тревожност). Стремежът към деструкция и агре-
сивното начало по несъзнаван образец се пре-
връщат в опит да се преодолее някакъв източник 
на фрустрация [3]. В историята на ранно-обект-
ния свят според Техке тази тенденция може да 
доведе до разрушаване на представата на инди-
вида за доброто начало, за добрия обект, който 
носи удоволствие и удовлетворение. От подобна 
гледна точка тревожността се явява първичен 
емоционален отговор на Егото, когато негово-
то функциониране е изложено на риск и когато 
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равновесието му е сериозно застрашено. Кога-
то субектът не е достатъчно добре диференци-
ран, той не е в състояние да се чувства загри-
жен за собственото си съществуване. Подобна 
загриженост в самото начало, когато се появя-
ва, изглежда доста неясна. В нея често липсват 
представи [4]. Няма психични репрезентации, а 
само афекти и усещания. Каквато и да е заплаха, 
особено виталната, е в състояние да провокира 
сериозно емоцията на първична тревога, свър-
зана с фрустрацията и агресията. Тревожността 
става фактор, който може да наруши диферен-
цировъчните възможности на човека, както и 
цялостната структурираност на психиката. Често 
в такива ситуации може да възникне преживя-
ването за травма. Травматичното въздействие, 
идващо отвън и отвътре, става основна мотиви-
раща сила на себесъхранението и на по-ната-
тъшното развитие. Тя се превръща в провокация 
към усещането за удоволствие и към чувството 
за собствена ценност [5]. Индивидуалната и ко-
лективната травматичност в съвременния живот 
се реализират на нивото на личната история на 
пациентите като резервоар на тревожно-депре-
сивни чувства с преобладаване на деструктивни 
желания. Водещи стават усещането за заплаха 
от загуба на контрол, както и стремежът към съх-
раняване на контрола на всяка цена. Подобни 
тенденции в ранните терапии създават предпос-
тавки за търсене на симбиотична въвлеченост в 
професионалните отношения, на свръхчувстви-
телност към времето между сесиите и на редица 
форми на конверзия у пациента. На тези етапи 
удържащата функция на психотерапевтичното 
общуване се превръща в сериозен приоритет и 
защитна „мембрана” срещу тревожността и дес-
трукцията. В професионалния контекст често се 
наблюдават интензивни защитни „движения” у 
пациентите, насочени към намиране на конкрет-
ност и успокоение, на утеха и някакъв род илю-
зорни гаранции за сигурност.

Тревога и представност
Тревогата в разбирането на В. Техке се по-

ражда като първичен афективен отговор на 
собствения Аз на човека, когато е застрашено 
неговото съществуване и физическо и психично 
равновесие [6]. Интензивността на тревожните 
чувства е особено висока в ситуацията на неяс-
нота, неконкретност и липса на ясни перспекти-
ви за предстоящото. Опорите и подкрепящите 
системи се преживяват като все по-редуцирани 
и все по-неефективни. Пациентите споделят като 

приоритетно усещането си за празнота, пустота и 
самота. Те се чувстват също неспособни да дават 
подкрепа. Преобладава афективното състояние 
на изчерпаност и умора. Всичко, което е било 
извор на оптимизъм и източник на позитивна 
проекция на бъдещето, в ситуацията на витална 
заплаха се трансформира в нещо фантазирано, 
далечно и невъзможно. Деструктивното се из-
гражда в тенденцията към запазване на своето 
за сметка на чуждото, в засилващ се стремеж 
към егоцентрично функциониране и отдалеча-
ване от емпатията и привързаността. Виталната 
заплаха провокира по-архаичните пластове на 
психично функциониране. Тя води до процеси 
на „пропукване” на невротичното и е способна 
да активизира незрелите защитни способи. За-
страшеността на пациентите създава възмож-
ността да „събуди” т. нар. психотично ядро на 
личността. Превалирането на деструкцията се 
„отключва” от идеята за невидимия враг около 
нас [7]. Всичко това води до алиенация, чувство 
на самота и изолираност от останалите, усеща-
не за депресивност и за загуба на перспектива. 
Опосреденото от електронните средства общу-
ване още повече е в състояние да задълбочи 
идеята за сериозни граници и липса на близост 
и подкрепа. От травматичното закономерно се 
проявява и депресивният „отговор”. 

Според Техке през целия живот на човека 
тревогата има способостта да представлява мо-
тивационен импулс за собствения Аз [4]. Тя се 
превръща в основна мотивираща сила за струк-
турализацията на психиката. Финландският пси-
хоаналитик изгражда своята концепция двояко 
по отношение на тревожността в психичния 
свят на индивида. Тревожното чувство има ка-
чеството да разрушава и да провокира деструк-
тивната част на психичния апарат, но в същото 
време и да подтиква към прогресия, към нещо 
ново и конструктивно. Явява се базисна част 
и от психотерапевтичната работа, свързана с 
усещането за особена драматичност и несигур-
ност. Пациентите споделят засилена тенденция 
към неувереност в поведението, самооценка-
та и чувствата си. Често са обзети от повишена 
амбивалентност, която се проявява понякога 
по-дискретно, а друг път – силно афиширано. В 
материала им преобладава усещането за фрус-
трация на различните равнища на съществува-
не. Дълбочината на травматичния опит за пове-
чето от случаите е свързана с депресивността и 
с взаимодействието между травма, загуба и де-
пресия на равнището на индивидуалния опит. В 
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продължителни периоди от психотерапевтична-
та работа преобладава чувството на напреже-
ние или незащитеност. Точно тези чувства ще се 
превърнат в основа на различни интерпретации 
за проблемите в адаптацията на личността и в 
нейния емоционален свят.

З. Фройд въвежда възгледа за наличието на 
“свободно плаващата тревожност”, готова да се 
свърже с разнородни представи и обекти [8]. Та-
кава тревога възниква в резултат на прекомерна 
стимулация на психичния апарат. Съществува-
нето на подобно чувство може да се приеме за 
безусловно. Дори да не го допускаме на съзна-
телно равнище, то винаги присъства в психично-
то пространство. Според Техке самата същност 
на тревожността се изразява в отсъствието, а 
също и в липсата на съдържание за човека [6]. 
От тази гледна точка тревогата не е афект, от-
делен от своето мисловно съдържание, а реак-
ция на опасностите, за която отсъства адекватна 
мисловна представа. Той въвежда понятието за 
безобектния ужас, който е по-заплашителен от 
страха, защото страховете са винаги във връзка 
с конкретен обект или обстоятелство. Ужасът е 
неконкретен и неопредметен. Той е тоталната 
липса на представи и липса на контрол. Неговият 
закономерен отговор е безпомощност и оттам – 
зависимост на индивида [9]. В съдържанията на 
пациентите се забелязва често нарушеният ба-
ланс на връзките и усещането за безсилие и без-
перспективност. Подобно състояние З. Фройд 
определя като състоянието на травматичната 
тревога. То е способно да доведе до развитие 
на различни невротични симптоми, съчетани с 
наранено самочувствие, подценяване и омало-
важаване на собствената личност, самоупрек-
ване и самоунижение. Пациентите представят 
многообразни картини, в които основно и воде-
що е чувството за самообвинение и критичност 
заради собствените мисли, действия или без-
действие. 

За разлика от страховете, които имат съ-
държания и обекти, тревожността е реакция на 
опасността, за която отсъства ясен образ и с коя-
то собственият Аз не може да се срещне лице 
в лице. Тази неадекватност на представата за 
надвисналата опасност се отразява или на ней-
ното фактическо отсъствие, или на блокиране-
то на достъпността за съзнателния собствен Аз 
вследствие на защитни действия. Тъй като няма 
мисловни съдържания, тревожността се превръ-
ща в сигнал за неизвестна опасност. Тя може да 
изчезне, когато опасността бъде опредметена и 

изпълнена с представи. Това се случва тогава, ко-
гато сме в състояние да изградим образност за 
нея. В границите на отделния случай този процес 
е в състояние да се осъществи или чрез форми-
рането на нови представи, или когато недопус-
каната до съзнанието представа стане осъзната. 
Емоционалното опустошение води до чувство за 
беззащитност, но съдържа риск и от компенса-
торно демонстриране на собствената грандиоз-
ност, а понякога и от патологични отношения, ос-
новани на завист, повърхностност, неспособност 
за планиране и проекция на бъдещето. Невро-
тичните основи могат да се дестабилизират и в 
процесите на успоредни диагностика и терапия 
да доведат до картини на гранична личностна 
структура и организация. Страхът и хроничният 
травматизъм са способни да провокират у паци-
ента усещане за променена идентичност, за без-
различни отношения и стремеж към избягване 
на всякакви ангажименти и натоварвания.

Тревога и травма
Несъзнаваната природа на тревожността 

може да стане разбираема, когато се разглеждат 
нейното зараждане и нейните първи проявле-
ния. В индивидуалните истории на пациентите 
тя се свързва пряко с травматичните ситуации 
и с различни други преживявания от миналото. 
Кореспондира директно със загубите, зависи-
мостта и не-свободата. Има отношение към вне-
запността като отключващ механизъм на травма-
тичното. Обикновено се асоциира с нещастие и 
с прекомерно и непоносимо страдание. Предиз-
викана е от остро възникване на уплаха, която 
трудно може да се преработи психически и да 
се преодолее. Характерно за нея в психотера-
певтичния процес е липсата на думи за разме-
ра на застрашеността, както и невъзможността 
и трудността да се назове и предложи в свър-
зан разказ. Травматизмът се появява по-късно в 
продукцията на пациента във връзка със страха 
от собствената разрушителност и агресивност. 
Деструктивното намира израз в автоагресивни 
поведения, съпътствани от дълбоко и непрера-
ботено чувство на вина. Травмата притежава се-
риозни връзки със сепарационната тревожност 
в ранните взаимоотношения. При пациентите 
в определени моменти от психотерапевтичния 
процес се наблюдават неадекватни афективни 
обмени и интензивен стремеж към зависимост. 
Тревогата и депресията могат да се провокират 
от несъзнавания страх от „чуждия”. „Чуждене-
цът” може да доведе до усещане за несигурност, 
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несъответност, недостатъчност, неадекватност 
и липса. Този страх обозначава емоционалната 
реакция на избягващото поведение [10]. Страда-
нието става израз на патогенната връзка с обек-
та, предоставящ любов и грижа. Често загубата 
на „безопасните” взаимодействия потиска афек-
тите на удоволствието. Води до обърканост и 
дезорганизация на личността. В такава ситуация 
желанията губят своята стойност за индивида. 
Тук Техке отбелязва и различията между невро-
тичната и психотичната депресия. Тези различия 
са свързани с естеството на изгубения обект и с 
възприемането му от Аза. Пациентите стават все 
по-чувствителни спрямо приемане/отхвърляне и 
близост/дистанция. Забелязва се преобладаване 
на параноидни преноси в психотерапията. Такъв 
вид преноси се редуват с идеализации, както и с 
чувство за вина и разкаяние. От своя страна де-
пресивните преноси се реализират като преекс-
пониране и имитиране на колаборация.

Според Техке първата опасност, която за-
плашва все още наскоро диференцирания 
собствен Аз в исторически смисъл, е неговото 
изчезване в недиференцираността. Тъй като ди-
ференцираният собствен Аз не може да има ре-
презентации за несамостоятелно съществуване, 
тази първа опасност няма никакво представно 
съдържание. Азът не притежава способността 
да си спомни или да опише някакво психично 
преживяване, в което той не участва като обо-
собена идентичност. В този смисъл заплахата 
от недиференцираното положение съставлява 
ба зисната екзистенциална опасност, напълно 
лишена от представни репрезентации. Всякакъв 
вид ситуация на опасност, за която липсват пред-
стави, в протежение на целия живот на човека 
ще предизвикват в Аза тревога, която ще повтаря 
отново и отново неговата реакция спрямо запла-
хата от загуба на себе си в недиференцираност-
та и хаоса на неизвестното [11]. В психотерапев-
тичното общуване става ясно, че страховете се 
свързват с проективната идентификация – акти-
визиране на примитивните защитни стратегии. 
Възниква тенденцията да контролираш обекта 
постоянно, в противовес на чувството за загуба 
на контрол. Проективната идентификация като 
защитен способ се осъществява под формата на  
опит на индивида да се защити от непоносими 
интрапсихични съдържания и преживявания. 
Появява се риск от заличаване на някои грани-
ци между Аз и Не-аз. По този начин се открива 
средство за справяне при трудни за толериране 
психични съдържания и болка. Техке не прави 

разграничение между травматична и сигнална 
тревожност като З. Фройд. Сигналната тревога 
винаги обозначава поносима фрустрация и по 
тази причина е в състояние да функционира като 
мотивираща сила. Това, което се възприема като 
поносимо, зависи от достъпността на средствата 
за преодоляване на натиска и е свързано с обща-
та структурализация на психиката.

Първичната емпирична диференциация раз-
граничава удоволствие от неудоволствие и пора-
ди това се явява ядрото в основата на изграж-
дането на личността. Първичният Аз в голямата 
си част е примитивен, носещ удовлетворение 
“телесен Аз”. Субектът и обектът се предпола-
гат един друг, независимо от стадия на разви-
тието. Примитивният или по-развит собствен 
Аз не може да живее без обекта. Без едното не 
може да съществува другото. Предпоставка за 
съществуването на обекта е неговата “абсолют-
но добра” природа. Тя трябва да го съхранява 
и защитава от психична смърт, която се състои 
в загубата на диференциация. Това е главната 
заплаха за развиващата се психика, а основна-
та задача за нея тук е да избягва опасностите за 
диференцираността. В по-късните етапи от пси-
хотерапевтичната работа пациентите са склонни 
към формиране на различен род соматизации, 
в основата на които стои известна отчужденост 
от телесното и склонност към органично отреа-
гиране на архаични съдържания. Тялото започва 
да се възприема като отделено и несъдържател-
но. Удоволствените аспекти се разграничават от 
него и се изгражда чувство на анхедонистичност. 
Желанията стават в сериозна степен недостъп-
ни и се появяват след продължителна психична 
преработка на конфликтността. Всичко това е съ-
пътствано и от сънища с кошмарни съдържания 
и превалиране на неспокойствието и умората.

Заключение
В. Техке е автор, който в теоретичните си 

рефлексии прави опит за интегриране и ана-
лиз на редица теоретични концепции на съ-
временната психоаналитична перспектива. 
Според него първото идеално състояние на 
Аза е в началото самата диференцираност, 
която той трябва да поддържа, за да оцелее. 
Всяка заплаха за всемогъществото на Егото 
носи тревога. Първичната тревога от анихила-
ция-сепарация възниква, когато възприятието 
е подложено на заплаха. Тревогата мобилизи-
ра отначало личността да се съхрани, да оце-
лее, както и да запази възприятията за себе 
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си. Ако „конструктивните” средства за това са 
недостатъчни, тревожността може да разруши 
диференцираността. Емпиричната диференци-
ация зависи от реалното поведение на обекта. 
В началото обектът се възприема като носещ 
удовлетворение. Най-малката фрустрация има 
тенденцията да го унищожи и следователно да 
премахне диференцираността. Устойчивостта 
на възприятието за носещия удовлетворение 
става по-малко зависима от променящото се 
поведение на обекта. Разширява се представ-
ният свят. Създават се обектните понятия за 
„абсолютно добро” и „абсолютно лошо”. Те са 
опит да се създадат постоянни образи за всич-
ки, които носят удовлетворение или фрустра-
ция. В настоящата реалност пациентите споде-
лят усещането за нарушени представи относно 
смисъла и адекватността.  Привързаността се 
смесва с безпокойството и затруднява съобра-
зяването с реалността. Структурираността и 
стабилността на индивида в съвременния свят 
зависят в голяма степен от динамиката на съ-
отношенията между вътрешното и външното, 
между актуалното и деструктивното. Позиция-
та на професионалистите в областта на психич-
ното здраве се явява основен фактор в запаз-
ването на интегритета, в автономизирането и 
развитието на личността.
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50 ГОДИНИ УПОТРЕБА НА ТЕРМИНА АЛЕКСИТИМИЯ: 
ПО-БЛИЗО ЛИ СМЕ ДО СЪРЦЕВИНАТА НА ПРОБЛЕМА?

Татяна Радева
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, Катедра по психиатрия и медицинска психология, 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Резюме. В настоящия труд се разглежда зараждането и развитието на конструкта алекситимия 
през възгледите на различни школи и утвърждаването му през 1972 г. от Peter Sifneos. Проследени 
са аспектите в наблюдаваните зависимости телесни усещания-емоционално преживяване 
от 19-и век насам, когато са първите съобщения на установена подобна връзка в нашето 
съвремие като база, от която схващането за понятието еволюира до интердисциплинарното 
„емоционална агнозия“. Обсъдена е дилемата за същността на термина като личностова черта 
или като новопоявил се симптом. Набелязани са психичните заболявания, при които се среща 
алекситимията, и трудностите в справянето при воденето на терапевтичния процес. Очертан е 
процесът на създаване и усъвършенстване на тестови методики, необходими за изучаването на 
термина. Предложени са теории, проучващи проблематиката, както чисто психологични, така 
и интегрирани с биологични подходи. Включени са постиженията на съвременната наука до 
утвърждването на актуален еклектичен модел на понятието и инструмент за изследването му.
Ключови думи: алекситимия, холистичен подход, психосоматична зависимост

50 YEARS USAGE OF TERM ALEXITHYMIA: 
ARE WE CLOSER TO THE AIM OF THE ISSUE?

Tatyana Radeva
UMHAT “Sv. Marina” – Varna, Department of Psychiatry and Medical Psychology, 

Medical University “Prof. Parskev Stoyanov” – Varna

Abstract. The present work examines the origin and development of the construct alexithymia through 
the views of different paradigms and its affirmation in 1972 by Peter Sifneos. Aspects in the observed 
dependence bodily sensations-emotional experience have been explored since the 19th century, when 
there were the first reports of a similar relationship established in recent times as a ground from which 
the understanding of the concept evolved to the interdisciplinary „emotional agnosia“. The dilemma of 
the nature of alexithymia – as a personality trait or as a newly emerging symptom – is discussed. The 
mental illnesses in which alexithymia occurs and the difficulties in coping with the therapeutic process 
are noted. The process of creating and improving test methods necessary for the exploring of the term 
is outlined. Theories have been proposed that research the problem both purely psychologically and 
integrated with biological approaches. The achievements of modern science up to the confirmation of 
an up-to-date eclectic model of the concept and a tool for its investigation are included.
Key words: alexithymia, holistic approach, psychosomatic relationship
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В съвременната литература често се среща 
терминът алекситимия, изследван в различни 
аспекти на психосоциалното функциониране. От-
делните източници го разглеждат като споделе-
но оплакване, наблюдаван симптом или психич-
но разстройство. Това създава известна неяснота 
при употребата на понятието и прави трудно изу-
чаването и преодоляването му в терапевтичния 
процес. Според Oxford English Dictionary [1] това 
е неспособността човек да опи ше собствените 
си чувства. Медицинската дефиниция в Merriam-
Webster Dictionary [2] определя алекситимията 
като неспособността човек да установи и изрази, 
или опише собствените си чувства. 

Понастоящем алекситимия като термин се 
употребява в смисъла на психологическа харак-
теристика на личността. Включва затруднението 
на индивида за изживяване, идентифициране и 
изразяване както на собствени емоции, така и 
тези на околните. Първата концепция за алек-
ситимия е предложена от Peter Sifneos през 
1972 г. на 11-ата европейска конференция по 
психосоматика. Авторът въвежда понятието и 
така обозначава някои психични характерис-
тики, срещани при пациенти с психосоматични 
заболявания, а също и при медицински здрави 
лица, прилагайки етимологичния подход от ста-
рогръцки език: ἀ- (а, не-) + λέξις (léxis, думи) + 
θῡμός (thȳmós, душа, афект) – „липса на думи за 
емоция“. Sifneos описва четири основни компо-
нента [3], които е наблюдавал в психотерапев-
тичния процес. От една страна, тези пациенти 
са изпитвали затруднения в идентифицирането 
и описанието на чувствата си. Заедно с това са 
били наблюдавани дефицити в разграничаване-
то между чувства и телесни усещания, свързани 
с определена емоция. Трети отличителен белег 
е ригидно и ограничено въображение на тези 
лица. На четвърто място е типичен когнитивен 
стил, ориентиран навън. 

В следващите години редица психиатри, 
психотерапевти и психолози провеждат проуч-
вания сред пациенти с психиатрични заболява-
ния, коморбидни или не с различни медицински 
състояния, както и сред здрави лица. Така, от 
една страна, концепцията за алекситимия тър-
пи развитие, а от друга, помага на съвремието 
да вникне в света на емоциите в един холисти-
чен подход, прилаган спрямо страдащия. За да 
се разбере по-добре смисълът на понятието, е 
добре да познаваме произхода на онова, което 
дефинира Sifneos – всъщност той дава опреде-
ление на състояние, описано назад във времето, 

далеч преди да се превърне в психосоматична 
парадигма. 

Още през 19-и век учените установяват връз-
ка между преживяването на емоции и реакци-
ите на тялото. В свои изследвания през 1833 г. 
американският хирург William Beaumont [4] ус-
тановява, че страхът и гневът намаляват синтеза 
на стомашната лигавица и водят до специфични 
оплаквания и наблюдавани увреди на стома-
ха. Малко по-късно британският хирург Thomas 
Curling публикува наблюденията си за развитие-
то на стомашно- чревни разязвявания при болни, 
поставени под значим физически стрес. Негови 
пациенти са били с тежки обгаряния по кожата, 
а той прави своите заключения след проведени 
аутопсии. По същото време австрийският учен 
Theodor Billroth споделя аналогични открития на 
стомашната лигавица при пациенти след големи 
оперативни интервенции, усложнени с вторич-
ни инфекции. Подобно на тях, изследователи от 
института Pasteur във Франция описват хипер-
пластични промени в надбъбреците при морски 
свинчета, заразени с дифтерия: това са наблюде-
ния – предвестници на Теорията за стабилността 
на вътрешната среда на Claude Bernard, позната 
и като Теория на хомеостазата на Wolter Cannon, 
положили основите на съвременните схващания 
за невроендокриниума и човешката физиология 
[5]. В края на 19-и в. изследователите в меди-
цината установяват, че телесните усещания при 
изживяването на различните емоции се свърз-
ват с работата на автономната нервна система. 
Един от тях, William James (1884 г.) [6], описва 
„комплексни емоционални синдроми“ на висо-
коспецифични и регионално организирани ре-
гулиращи модели, включващи разнообразни и 
измерими отговори от страна на сърдечно-съдо-
вата, ендокринната и дихателната система чрез 
специфични промени в систолно и диастолно 
артериално налягане, пулсова честота, диха-
телна честота с обем на вдишване и издишва-
не, влажност и температура на кожата. Sigmund 
Freud опис ва поведението на определени паци-
енти със защитните механизми конверзия, дисо-
циация и отричане и работи активно с пациенти 
с невроза. Т.е. постепенно, в рамките на около 
един век, се събират данни за връзка между раз-
лични емоционални състояния, физиологичния 
отговор на тези състояния и наличието на телес-
но страдание като това вероятно са предшестве-
ниците на настоящите психосоматични заболя-
вания. През 1948 г. Jürgen Ruesch [7] установява 
при част от пациентите си с психосоматична про-
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блематика, че имат ограничено въображение и 
трудно изразяват вербално или чрез символи 
емоциите си. Paul MacLean споделя, че пациенти 
с психосоматични оплаквания изпитват затруд-
нения в изразяването на емоциите, свързвайки 
това свое наблюдение с възможността за слаба 
консолидация на полетата от неокортекса, ан-
гажирани с говора: емоциите, причиняващи у 
пациента значим дистрес, не са кодирани в съ-
ответните полета и се манифестират чрез т.нар. 
„органен език“ [8]. Други психотерапевти, техни 
съвременници, продължават да споделят на-
блюдения от практиката: Karen Horney публи-
кува заключения, че някои от пациентите ѝ са 
„имунизирани“ срещу психоаналитична терапия 
поради недостатъчна или липсваща емоционал-
на осъзнатост, редуцирана експресия на интрап-
сихични преживявания, минимален интерес 
спрямо собствени сънища или фантазии, преко-
мерно фокусиране върху мислите и стил на жи-
вот, повърхностно насочен към външни стимули 
и преживявания [9]. Тези пациенти разгръщат 
разнообразни психосоматични оплаквания, хра-
нителни разстройства, злоупотреба с различни 
субстанции и медикаменти. Тя наблюдава при 
тях системно избягване или невъзможност за 
разбиране на собствените емоции и дълбоко 
чувство за празнота, водещи до компулсивно по-
ведение. Докладваните случаи с „неподходящи 
за психоанализа“ пациенти се увеличават, което 
води до идеята, че вероятно се касае за мощни, 
дълбоко вкоренени защитни механизми срещу 
неосъзнати конфликти и поставя под въпрос 
класическия модел на невротика и невротични-
те механизми. При тези лица се оформя тенден-
цията за друг тип състояния, преодолими чрез 
различен психотерапевтичен подход. Това е пе-
риодът, когато кристализира понятието за типа 
мислене при тази кохорта пациенти – от липсата 
на себерефлексия и изучаване на интрапсихични 
преживявания, през фокусирането им върху ор-
ганни прояви и невъзможността за извеждане на 
взаимовръзка емоция-телесен симптом до нега-
тивното въздействие върху възможностите им за 
формиране и поддържане на междуличностови 
отношения. В края на 60-те години, психиатрите 
John Nemiah и Peter Sifneos заедно провеждат 
системно наблюдение върху когнитивния стил 
на пациенти с психосоматични симптоми. Те зак-
лючават, че в сравнение с лицата с други пси-
хични разстройства тези, споделили различни 
физиологични оплаквания, изпитват значимо за-
труднение при описването на собствени чувства. 

Успоредно с това те са наблюдавали ограниче-
ния във въображението и утилитарен когнити-
вен стил, насочен към практическата полза и 
външни събития [10]. Смятат, че в тези случаи се 
касае за специфична лингвистична увреда или 
дефицит и говорят за емоционална агнозия при 
тези пациенти. И така минават близо две десети-
летия до формулираното през 1972 г. от Sifneos 
понятие „алекситимия“ като специфична черта 
на личността [11, 12]. 

Терминът търпи развитие, за да достигне до 
следното описание на индивида с алекситимия в 
наши дни: това са личности, които имат труднос-
ти при идентифициране на собствените чувства 
и емоции. Те изпитват проблеми при разграни-
чаването на емоциите и телесните усещания, 
които са свързани с тези емоции. Тези лица са с 
ограничени възможности в препредаването чув-
ствата си на другите. При тях се установява де-
фицит при разпознаване и реагиране на емоции 
у другите в невербалната комуникация. Те са ха-
рактерни с липсата на фантазии и въображение. 
Имат логичен стил на мислене, който обаче е ри-
гиден и не отчита емоциите. Като цяло това са 
личности със слаби умения за справяне със стре-
са, незагрижени за другите, с поведение без ал-
труизъм, ригидни и дистанцирани, без чувство 
за хумор и с ниска степен на удовлетвореност от 
живота. Често е налице емоционална дисрегула-
ция, която се наблюдава в дисфорични реакции 
или избор на високорискови дейности или про-
фесии. Това описание касае алекситимията като 
личностова черта – с нея индивидът се ражда и я 
модулира в рамките на житейското си развитие.

След въвеждането на термина започват мно-
жество изследвания сред пациенти с подобни 
характеристики, а също и сред здрави контро-
ли, като са се доказали няколко инструмента 
за изследване на алекситимията, които едно-
временно допълват и разширяват концепция-
та за психологичния субстрат. Още през 1973 г. 
Peter Sifneos въвежда в практиката The Sifneos 
Alexythymiа Questionnaire (SAQ) – въпросник от 
17 айтема, разкриващ симптоми на алекситимия 
у пациентите. Малко по-късно сам Sifneos пре-
формулира и допълва въпросника в Beth Israel 
Hospital Questionnaire (BIQ-1): 21 айтема с дан-
ни от наблюденията на терапевта. Методиката 
поставя проблема за обективността, защото е 
изключен самият пациент в ролята на инфор-
мант с неговите собствени преживявания. В 
следващото издание, BIQ-2 айтемите са пред-
ставени в полуструктуриран самооценъчен въп-
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росник [13] с последвалите го Schalling-Sifneos 
Personality Scale, Тhe Alexithymia Scale of Noël, 
Bermond–Vorst Alexithymia Questionnaire (BVAQ), 
Тhe Alexithymia Provoked Response Questionnaire 
(APQR) [14] и широко прилаганата Тoronto 
Alexithymia Scale (TAS) [15]. Създателите на TAS 
наблягат на 4 фактора в скалата: затруднения 
в идентифицирането и различаването между 
чувства и телесни усещания (1), затруднения в 
описанието на чувствата (2), слаба способност 
за фантазиране (3), мислене, насочено навън, 
т.нар. „pensée opératoire“ (4) [16]. През 1991 г., 
след няколко години на активно приложение се 
установява значима корелация между скалата 
и някои познати психопатологични феномени, 
което налага ревизията на скалата и преформу-
лирането ѝ в Revised Toronto Alexithymia Scale 
(TAS-R) [17]. Айтемите в ревизираната скала са в 
двуфакторна структура: неспособност за разгра-
ничаване и описание на чувствата от телесните 
усещания и предоминиране на мислене, ориен-
тирано навън. Недостатъците на скалата водят 
до преработването в прилагания и до днес в 
различни проучвания самооценъчен въпросник 
Twenty Item Toronto Alexithymia Scale (TAS-20). 

Понастоящем науката е ориентирана дуалис-
тично, т.е. изучава се материалното (тяло) отдел-
но от нематериалното (дух), но всъщност теория-
та за алекситимията показва тяхната неразривна 
свързаност (както всъщност са виждали човеш-
кия организъм философите в Древна Елада). И 
все пак, в актуалната реалност на дигитализация, 
компютъризация, модели и алгоритми, някои 
учени съчетават познанията си и търсенията си в 
един холистичен подход и дават отговори на ре-
дица въпроси. Изследвани са някои параметри 
на автономната нервна система при промяна на 
сърдечно-съдови, дихателни и електродермални 
показатели с прилагането на разнообразни сти-
мули и провокиране на емоции. Чрез специфич-
ни съвременни апаратни методи, функционални 
инвазивни и неинвазивни анализи на сърцето и 
кръвоносните съдове, дишането и електродер-
мални тестове са регистрирани минимални про-
мени в работата на двата дяла на автономната 
нервна система – симпатикус и парасимпатикус. 
Изводите са нееднозначни през мирогледа на 
познанията на съвременните научни достиже-
ния: автономната нервна система работи разно-
посочно за отделните органи и системи – един и 
същ ефект, например на повишаване на пулсова-
та честота, може да се дължи както на активация 
на симпатикуса, така и на намаляване влияние-

то на парасимпатикуса. В крайна сметка не може 
да се даде дефинитивен отговор на въпроса как 
реагира тялото ни при определена емоция, коя 
част на автономната нервната система е вклю-
чена в отговора. Още повече че симпатикусът 
контролира работата на вътрешните органи чрез 
алфа- и бета-медиация, които са с известно анта-
гонистично действие. Пример за финия баланс в 
човешкото тяло е и холотропният и инотропни-
ят ефект на функционирането на миокарда – те 
се медиират по различни еферентни кръгове, 
които подлежат на контрол на противоположни 
центрове в централната нервна система [18]. По-
следните илюстрации са показателни за това как 
всъщност научните постижения в 21-ви в. дават 
отговори на едни въпроси и същевременно пос-
тавят нови за същността на човешките емоции. 

Концепцията за алекситимията намира раз-
биране в психодинамичната теория, като с раз-
витието ѝ се променят и предположенията за 
наблюдаваното състояние. Изводимо от време-
то, в което работи и живее, Sifneos смята, че при-
лагането на конверзия или отричането на спе-
цифичен динамичен конфликт са в основата на 
оформянето на алекситимията. Той предполага, 
че Егото е неспособно да модулира водещите до 
дистрес емоции, като ги преформира в символи 
(кодиране) и/или употребява съвкупност от за-
щити, предимно незрели, установявайки, че изо-
лацията е общ защитен механизъм за всички с 
алекситимия. Теорията на Sifneos се доразвива 
във времето от неофройдистки модели на раз-
витието и патологичната връзка майка–дете с 
изграждането на несигурност в привързването. 
Според психоаналитичната теория на ученето 
някои индивиди са обучени в детството си да не 
демонстрират чувства и емоции директно, като 
така биха се чувствали „емоционално обезопа-
сени“, при което се оформя заучен модел на екс-
пресия на емоциите – научаване на алекситимно 
поведение. Като цяло психодинамичните теории 
за алекситимията търсят и откриват травмати-
чен опит в миналото, оформящ „наказващо“ Су-
пер-Его, което е ригидно и прави личността да 
показва псевдозрялост по време на обичайна 
комуникация, т.е. става въпрос за задържане в 
емоционалното развитие. Контактът при такива 
лица е на повърхностно ниво, а личността е не-
способна да назове или изрази емоция. С раз-
витието на когнитивната парадигма се прилага 
когнитивна теория за алекситимията: като за-
щита да предпази от депресия или тревожност, 
като резултат на копинг стратегията амплифика-
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ция (усилване, преекспониране) на телесни усе-
щания при справяне със стрес. За формирането 
на настоящото виждане и развитие на термина 
своя принос дават невробиологични, социокул-
турни и генетични изследвания [19]. 

Еклектична е теорията на психиатъра Graeme 
Taylor. Той обогатява актуалните към момента 
предимно психологични виждания с биологич-
ните аспекти на развитието, данни от неврона-
уките и други медицински науки в т.нар. Теория 
на психобиологичната дисрегулация. Taylor при-
лага цялостен възглед: множество психопатоло-
гични феномени се появяват заради биологична 
уязвимост на личността, съвместно с житейски 
стресови събития. В този смисъл в теорията на 
Тaylor при индивидите с алекситимия са нали-
це доказателства за лезии или дефицит в дяс-
ната мозъчна хемисфера и/или лява мозъчна 
латерализация, комбинирано с проблематика в 
ранните социални взаимоотношения, когато ос-
новната обгрижваща фигура е била емоционал-
но недостъпна. Taylor изхожда от общата теория 
на системите на von Bertalanffy, според която 
организмът е континуум от йерархично подре-
дени саморегулиращи се субсистеми: клетка-тъ-
кан-орган и т.н. до достигане на общество. Ко-
гато има дефицит в обратната връзка на някое 
ниво, се нарушава саморегулацията. Именно от-
тук, според Тaylor, при нарушена обратна връз-
ка, настъпват промени в структурата, което на-
лага ново подреждане на системите и проява на 
симптом, в случая на алекситимия. В тази теория 
авторът говори за дефицит в голямомозъчната 
латерализация и функционална специализация 
и разглежда алекситимията като функционална 
комисуротомия. Невронауките продължават да 
се развиват и към момента функционални нев-
роизобразителни изследвания показват недву-
смислено абнормност в активацията и регула-
цията на предния цингулатен кортекс (anterior 
cingulate cortex) [20]. Тази структура на главния 
мозък е свързана с лимбичната система, където 
се смята, че се зараждат емоциите, и с кортекса, 
където те се осъзнават. Невъзможността емоци-
ите да се модулират от личността е възможно 
обяснение защо някои хора с алекситимия са 
склонни да намаляват напрежението, породено 
от неприятни/негативни емоции чрез импулсив-
ни действия. Примери за такова поведение са 
пристъпното преяждане, злоупотребата с пси-
хоактивни вещества или парафилии. По анало-
гичен механизъм при индивидите с алексити-
мия се наблюдава по-често хронична депресия 

– налице е дефицит на зараждане на позитивни 
емоции в лимбичната система или осъзнаването 
им в кортекса. Невъзможността да се регулират 
емоциите при тези пациенти води до протрахи-
рано активиране на автономната нервна систе-
ма. Нарушаване баланса между симпатикус и 
парасимпатикус често причинява соматични за-
болявания в смисъла на психосоматичната тео-
рия. Освен различия при изобразяването с функ-
ционални методики между пациенти със и без 
алекситимия, са установени и морфологични 
разлики – лицата с проява на невъзможност за 
разпознаване на емоциите са с по-големи обеми 
на тази мозъчна структура, т.е. този белег би мо-
гъл да бъде биологичен маркер за личностовата 
черта алекситимия [21]. 

Епидемиологични изследвания показват, че 
алекситимията като черта на личността се сре-
ща при 10-14% сред хората в общата популация, 
като по-засегнат е мъжкият пол, а проучвания 
при монозиготни близнаци не отхвърлят идеята 
за генетичния фактор [22]. Данни от проведено 
у нас изследване с TAS-20 сочат, че академични-
те постижения са в обратна зависимост с нивата 
на алекситимия [23]. Към момента не е извест-
но да са провеждани транскултурални или ан-
тропологични проучвания, които да разглеждат 
алекситимията в по-глобален аспект. В периода 
октомври 2021-декември 2022 г. в страната ни 
се провежда проучване сред неклинична из-
вадка от български и чуждестранни студенти по 
медицина за оценка на алекситимия, емпатия, 
травматични преживявания в детството и не-
гативни последици за психичното здраве, кое-
то включва и оценка на тревожност, депресия, 
обсесивно-компулсивни симптоми и качество 
на живот. Резултатите от това проучване биха 
осветлили въпроса за транскултуралните раз-
лики на изследвания айтем алекситимия и биха 
допълнили познанието ни за конструкта – като 
изграден модел на поведение в рамките на лич-
ностова черта или като новопоявил се симптом 
в рамките на тревожен или тревожно-депреси-
вен синдром [24]. Някои изследвания сочат, че 
алекситимията се свързва с по-ниски нива на 
точност при когнитивни задачи, за които е необ-
ходимо съчетаване на вербални и невербални 
емоционални стимули с вербални или невер-
бални емоционални реакции [25]. Установено 
е превалиране на алекситимия като симптом 
сред някои психиатрични разстройства и невро-
логични заболявания: депресивен епизод – 50% 
[26], шизофрения, личностови разстройства (ши-
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зоидна, антисоциална, тревожна и избягваща 
личност) [27, 28], дегенеративни неврологични 
заболявания – множествена склероза, болест 
на Паркинсон. Сред пациенти с генерализира-
но разстройство на развитието (аутизъм и дру-
ги разстройства от спектъра) честотата е около 
50% [29], достигайки 85% в някои проучвания 
[30], като с нарастване на възрастта процентът 
намалява. По-висока е честотата при пациенти 
с хиперкинетично разстройство с дефицит на 
вниманието, като алекситимията е свързана с 
импулсивността, а не с дефицита на внимание-
то [31]. Честотата на симптома при посттравма-
тично стресово разстройство е около 40% [32], 
хранителни разстройства – 45-63% в зависимост 
от разстройството [33]. Различно е разпростра-
нението при пациенти с тревожни разстройства: 
28% при пациенти със социална фобия, 34% при 
пациенти с паническо разстройство [34]. 

За по-достъпно разбиране конструктът мо-
же да бъде разглеждан в категории, което не е 
в противовес с неговата дименсионална при-
рода. Алекситимията може да е първична като 
признак на невроразвитието. Вторична е, когато 
е следствие от увреда с разнообразна етиоло-
гия на специфични мозъчни структури (предния 
цингулатен кортекс). Може да протича тран-
зиторно (като състояние) – в рамките на пси-
хиатрично разстройство (депресия, епизод на 
хранително разстройство), но може и да е кон-
стантна проява – като личностова черта (при 
личностови разстройства). Т.е. алекситимията 
може да се разглежда, от една страна, като вро-
дена характеристика на личността с различна 
степен на изява, а от друга, като симптом в рам-
ките на различни нозологични единици. Когато 
алекситимията се установява от терапевта като 
черта на личността, повлияването на основното 
заболяване е затруднено поради проблемното 
установяване на терапевтична връзка, свърза-
но с базисните характеристики на индивида. В 
смисъла на холистичната практика е редно да 
бъде добавено, че при пациенти с алекситимия 
изследвания показват повишени нива на липи-
ди, С-реактивен протеин и хомоцистеин, което е 
показател за хронично възпаление и доказател-
ство за зараждане на хипотезата за връзка меж-
ду алекситимия и стрес [35].

В диагностично-терапевтичния процес е важ-
но да се уточни дали става въпрос за първично 
състояние, в смисъла на личностова черта, или 
вторично, в рамките на специфично психиатрич-
но разстройство или неврологично заболяване, 

дали е резултат на някакъв тип травматична ув-
реда на мозъка, дали има подлежащо соматич-
но страдание като например хроничен болков 
синдром или поддържащи фактори в близкото 
или професионалното обкръжение. Тези уточня-
ващи въпроси подпомагат работата на терапев-
та в изготвянето на план и прогноза на работата. 
Не без значение са социокултурните фактори на 
средата, в които е формирана личността и при 
които тя функционира понастоящем – при об-
кръжение, което не подкрепя осъзнаването на 
емоциите, прогнозата за успех е малка. Данни 
сочат, че психодинамични подходи, когнитив-
но-поведенческа терапия и интервенции, насо-
чени към подобрение на определени умения, 
са единствените от полза при преодоляването 
на алекситимията, защото към момента липсва 
специфично медикаментозно лечение. У нас се 
води проучване за хора с висока степен на алек-
ситимия, които упражняват професии с непо-
средствен риск за живота, чиито резултати ще са 
полезни в разработването на програма за прила-
гане на психологични грижи и консултиране при 
такъв тип лица [36].
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ДОКЛАД ДО БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО 
ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМИТЕТ 

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗТЕЗАНИЯ И 
НЕЧОВЕШКО ИЛИ ДЕГРАДИРАЩО ОТНОШЕНИЕ 

ИЛИ НАКАЗАНИЕ (КПИ) 
В БЪЛГАРИЯ ОТ 1 ДО 13 ОКТОМВРИ 2021 Г.

Българското правителство е поискало този доклад, 
както и отговорът към него, да бъдат публикувани. 

Отговорът на правителството се намира в документ CPT/Inf (2022) 21.
СтраСбург, 18 октомври 2022 г.

CPT/Inf (2022) 21

РЕЗЮМЕ1

Основната цел на периодичното посе-
щение през 2021 г. беше да се преразгледат 
мерките, предприети от българските власти 
в отговор на препоръките, направени от Ев-
ропейския комитет за предотвратяване на 
изтезанията, нечовешкото и унизително от-
насяне и наказание (КПИ) след предишните 
му посещения. В тази връзка беше обърнато 
особено внимание на третирането и услови-
ята на задържане на лица, намиращи се в 
следствени арести и затвори. Делегацията 
също така разгледа лечението, условията и 
правните гаранции, предлагани на психиат
рични пациенти и хора, настанени в социал-
ни заведения.

Полицейски институции
Преобладаващото мнозинство от интер-

вюираните лица твърдят, че са били трети-

1Официалният превод на български е редактиран 
на места за поголяма яснота. (Бел. ред.)

рани коректно от полицията. Въпреки това 
делегацията отново получи няколко обвине-
ния за физическо малтретиране (предим-
но в София). Почти всички от тях се отнасят 
до прекомерната употреба на сила от поли-
цейски служители при задържане, някои се 
позовават и на физическо малтретиране и 
психологичен натиск по време на разпит от 
полицейски служители. 

Що се отнася до основните гаранции 
срещу малтретиране, застъпвани от КПИ – 
а именно правото да се уведоми трета стра-
на за нечие задържане, правото на достъп до 
адвокат и лекар и правото да бъдеш инфор-
миран за гореспоменатите права, – Комите-
тът силно съжалява за липсата на реален на-
предък в прилагането им след констататции 
от предишните посещения на КПИ. Накрат-
ко, тези гаранции почти не са били прило-
жими по време на първоначалния 24часов 
полицейски арест.

Материалните условия в полицейските 
дирекции, оборудвани с килии и снабдени с 
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легла, като цяло могат да се считат за при-
емливи за максималния период от 24часово 
задържане. Въпреки това задържаните лица 
не винаги получават матрак и одеяло за през 
нощта, доставянето на храна е различно, а 
относно нивото на чистота често има какво 
да се желае. На практика обаче в нито една 
от полицейските дирекции материалните ус-
ловия не са били задоволителни за период 
над 24 часа. 

Пенитенциарни заведения 
Делегацията направи проследяващи по-

сещения в затворите в Пловдив и София, 
както и в следствените арести в Пловдив 
и на булевард „Др Г. М. Димитров” в Со-
фия; освен това беше извършено първо по-
сещение в затворническо общежитие „Кре-
миковци”. 

КПИ иска да подчертае като положително 
развитие след периодичното си посещение 
през 2017 г., че броят на затворниците в 
България е намалял допълнително, а нацио-
налната правна норма от 4 кв. м на затвор-
ник като цяло се спазва в посетените заве-
дения (с изключение на затвора в Пловдив). 

Делегацията не получи почти никакви 
достоверни твърдения за скорошно умиш-
лено физическо малтретиране на затвор-
ници от персонала в посетените пенитен-
циарни заведения (с изключение на затвора 
в Пловдив); като цяло отношенията между 
персонала и затворниците изглеждаха спо-
койни и дори почти сърдечни на моменти. 
Въпреки това насилието между затворни-
ците е проблем във всички посетени заведе-
ния, както признават и техните ръководства. 

Относително найдобри материални 
условия бяха наблюдавани в следствения 
арест в Пловдив; а найлошите – изключи-
телно лоши, а в някои места дори неприем-
ливи – бяха открити в части на Софийския 
затвор и в поголямата част от жилищни-
те помещения в затворническо общежитие 
„Кремиковци”. 

Всички посетени пенитенциарни заве-
дения продължават (в различна степен) да 
бъдат заразени с хлебарки и дървеници. 
Очевидно усилията, положени досега за уни-
щожаване на вредителите, не са довели до 
реално подобрение. 

Що се отнася до предлаганите целенасо-
чени дейности, на осъдените затворници 

се предлага известна (предимно неплатена) 
работа, както и някакво основно образова-
ние; това обаче все още е далече от задово-
лително. Що се отнася до задържаните под 
стража, те продължават да бъдат заключени 
в килиите си до 23 часа на ден, без да им се 
предлагат организирани дейности. 

Във всички посетени пенитенциарни 
заведения здравните служби са с остър 
недостиг на персонал. Освен това, както е 
било установено и в миналото, в нито едно 
от посетените пенитенциарни заведения 
не е присъствал медицински персонал след 
редовното работно време и през почивните 
дни. 

Делегацията отново забеляза сериоз-
ни проблеми с доставката на лекарства 
(включително, в някои случаи, дълги закъс-
нения и прекъсвания на доставките). Освен 
това, както и преди, затворниците или тех-
ните семейства трябва да плащат за пове-
чето лекарства, за което се изисква отделно 
разрешение (което прави процедурата още 
побавна и потромава). 

Достъпът до психиатрична помощ е 
крайно недостатъчен, особено като се има 
предвид присъствието на много затворници 
с психични проблеми, някои свързани с упо-
требата на наркотици. 

В няколко от посетените заведения са 
настанени затворници с потвърдени (по-
някога тежки) физически и/или обучител-
ни увреждания. Нито едно от заведенията 
обаче не предлага подходяща материална 
среда, адаптирано оборудване, подходящи 
грижи и внимание на персонала, които тези 
затворници изискват. На практика някои 
от засегнатите затворници бяха принудени 
да разчитат на помощта на своите съкилий-
ници и други затворници за найосновните 
житейски нужди като хранене, миене и из-
ползване на тоалетна. КПИ препоръчва на 
българските власти да предприемат стъпки 
за коригиране на това крайно незадоволи-
телно състояние на нещата. 

Комитетът също така е загрижен за лип-
сата на напредък в справянето с широко 
разпространения проблем с употребата на 
вещества сред затворниците и свързаните с 
него здравни проблеми като ХИВ и хепатит. 

Освен това КПИ подчертава още веднъж, 
че неадекватното комплектоване на пер-
сонала в посетените пенитенциарни заведе-
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ния може само да повиши риска от заплахи 
и насилие между затворниците. Те също така 
подкопават качеството и нивото на дейности
те, предлагани на лишените от свобода, и за-
страшават перспективата за подготовка за 
освобождаване и социална рехабилитация. 

Психиатрични заведения 
Делегацията посети за първи път Дър-

жавна психиатрична болница – Кърджали,  
както и Държавна психиатрична болница – 
Карлуково, последно посетена от КПИ през 
2006 г., и Държавна психиатрична болница 
– Ловеч, чието съдебно отделение бе посете-
но за последен път от КПИ през 2010 г. 

Що се отнася до малтретирането на 
пациенти от страна на персонала, макар 
много пациенти в болниците в Ловеч и Кър-
джали да не бяха критични към персонала 
или дори се изказваха положително за него, 
в делегацията бяха получени и малък брой 
оплаквания, че персоналът понякога крещи, 
бута или удря плесници на пациенти. В Кар-
луково обаче се получиха редица твърдения, 
че освен крещенето на пациентите, санита-
рите също са ги бутали, удряли и понякога 
са ги удряли или ритали, като някои от тях 
пиели алкохол по време на дежурство. 

Що се отнася до условията на живот, 
делегацията на КПИ отбеляза, че и в трите 
посетени болници е имало основен вътрешен 
ремонт, като сега са осигурени значително 
подобри условия в болниците в Карлуково 
и Ловеч в сравнение с тези от последното им 
посещение от КПИ. 

Независимо от реновирането обаче поме-
щенията за пациентите остават обикновено 
голи, с ограничени или изобщо без условия 
за лично пространство и индивидуализация. 
Освен това нито една от болниците не пред-
лага подходящо защитени зони за упражне-
ния на открито, така че пациентите често са 
ограничени до един час на ден престой на 
открито, когато са наблюдавани. 

В броя на психиатрите и на другите ле-
кари има известно подобрение в сравнение 
с констатациите от предишни посещения. 
Въпреки това Комитетът остава загрижен, 
че много медицински служители наближават 
или надхвърлят пенсионната възраст, без да 
се очаква ново попълнение. 

Освен това, както и при предишните по-
сещения, персоналът в отделенията е все още 

крайно недостатъчен за предоставянето на 
необходимото ниво от персонализирани гри-
жи и внимание, а мултидисциплинарният 
клиничен персонал, включващ психолози, 
социални работници и трудови терапевти, 
също продължава да бъде крайно оскъден за 
посрещане на потребностите на пациентите 
от психосоциално лечение и рехабилитация 
– и това възпрепятства в значителна степен 
тяхното ефективно терапевтично подобрение. 

В резултат на това възможностите за 
психологични, трудови и творчески те-
рапии и отдих във всички посетени болници 
са много ограничени, като повечето паци-
енти просто лежат на леглата си или бродят 
безцелно. Освен това много пациенти не са 
наясно с диагнозата си и/или с приеманото 
от тях медикаментозно лечение и странич-
ните му ефекти, нито участват в планиране-
то на лечението си.

Комитетът отбелязва, че във всички по-
сетени болници се прилага изолация и ме-
ханична и химическа имобилизация на 
пациентите. Няма данни за широко раз-
пространена прекомерна употреба на рес-
триктивни мерки и когато се прилага меха-
нична имобилизация, във всички посетени 
болници са използвани добре изработени 
предпазни колани за разлика от поранни-
те посещения. Независимо от това, въпреки 
дългогодишните препоръки на Комитета, из-
ползването на средства за удържане все още 
не е в съответствие с международните пра-
вила и често се отразява писмено без спазва-
не на съответните законови изисквания или 
изобщо не се отразява. 

Нещо повече, сериозна загриженост 
предизвиква фактът, че в болницата в Кър-
джали някои пациенти (включително паци-
енти на доброволно лечение) представиха 
свързани и достоверни разкази на делега-
цията на КПИ как са били оставяни сами, 
без присъствие на персонал, завързани към 
леглото с колани с 4 или 5 точково фиксира-
не в стаи за изолация за повече от 48 часа, 
с подлоги за уриниране и дефекиране, кои-
то се сменят на шест часа. Някои пациенти 
също съобщиха, че ръцете им са били връз-
вани над главата и това им причинявало 
болка, подуване и изтръпване на горните 
крайници. Може да се каже, че подобни бо-
лезнени интервенции представляват мал-
третиране. 
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По отношение на правните гаранции, 
подобно на констатациите от предишните 
посещения, немалко пациенти със съхране-
на правна годност, подписали формуляри 
за доброволна хоспитализация и все още с 
доброволен статут, са независимо от това не 
същински съгласни с хоспитализацията и са 
заявявали, че искат да напуснат, но не им е 
позволено да го направят, като по този на-
чин са били de facto задържани против во-
лята им. 

Освен това Комитетът отбелязва със 
загриженост, че директорите на посете-
ните психиатрични болници са споделяли 
– както и при предишни посещения, – че 
значителен брой пациенти вече не се нуж-
даят от лечение в болнични условия. Съще-
временно, вследствие на продължаващата 
липса на ефективни услуги за подкрепа 
на психичното здраве в общността, паци-
ентите остават в неподходящата институ-
ционална среда за неопределено време с 
крайно вредно въздействие върху тяхното 
благополучие. 

Домове за социални грижи 
Делегацията посети за първи път Дома 

за пълнолетни лица с умствена изостаналост 
(ДПЛУИ) – гр. Баня, Дома за пълнолетни лица 
с психични разстройства (ДПЛПР) – с. Гара 
Лакатник и ДПЛПР – с. Петково. 

В Гара Лакатник делегацията не получи 
достоверни твърдения за физическо мал-
третиране на обитателите от персонала; 
наистина атмосферата изглеждаше като 
цяло спокойна и редица обитатели се изка-
заха положително за персонала. За разлика 
от тях в Петково бяха получени множество 
разкази от обитатели, че санитарите обиж-
дат, често крещят, а често и удрят плесници 
на обитателите. 

В Баня се получиха редица последовател-
ни твърдения, че един от охранителите кре-
щял, пиел алкохол на дежурство, носел дър-
вена тояга, с която заплашвал обитателите и 
понякога удрял обитателите, включително и 
с тоягата. 

Що се отнася до условията на живот, 
Комитетът отбелязва, че след две споделени 
от КПИ наблюдения в края на посещението 
българските власти предприеха мерки за ре-
монт на покрива на една от жилищните сгра-
ди в Дома в Баня и за обновяване на крилото 

на друга сграда, както и за значително подо-
бряване на хигиенните условия в него. 

Що се отнася до обслужващия персо-
нал, във всички посетени домове, въпреки 
отпускането на допълнителен персонал, бро-
ят на медицинските сестри и санитарите ос-
тава недостатъчен или напълно неадекватен 
за осигуряване на подходяща индивидуална, 
персонализирана и безопасна грижа за оби-
тателите 24 часа в денонощието; в този сми-
съл констатациите са подобни на тези от пре-
дишните посещения. Комитетът също така 
отбелязва със загриженост, че на обитателите 
не се осигуряват редовно и постоянно психи-
атрично и соматично здравно обслужване. 

По отношение на механичната имобили-
зация и изолация, въпреки че подобни мер-
ки са незаконни в заведенията за социални 
грижи според българското законодателство, 
все още се установява, че подобни рестрик-
тивни практики се срещат в два от трите по-
сетени дома, въпреки многократните препо-
ръки на Комитета за прекратяването им. 

Вече повече от 25 години КПИ последо-
вателно изразява дълбоката си загриженост 
по отношение на редица въпроси, свързани 
с лечението, условията и правните гаран-
ции, предлагани на пациенти с психични 
разстройства и настанени в институции за 
социални грижи. 

Резултатите от посещението през 2021 г. 
обаче отново показаха сериозните дългого-
дишни проблеми, които не са били разглеж-
дани системно. КПИ е на мнение, че действи-
ята в това отношение отдавна са закъснели 
и че подходът към цялостния проблем на 
психичното здраве и институционалните со-
циални грижи в България следва радикално 
да се промени. 

Поради тези причини на 106ото си 
пленарно заседание през октомври 2021 г. 
Комитетът реши да направи публично из-
явление съгласно член 10, параграф 2 от 
Конвенцията.

Бележка. Редколегията е готова да предоста-
ви пространство на страниците на списанието за 
коментари по констатациите в доклада, чието ре-
зюме публикува. Пълният текст на доклада и отго-
ворът на българското правителство на него може 
да се намери на: https://www.coe.int/en/web/
cpt//councilofeuropeantitorturecommittee
cptpublishesreportonits2021visittobulgaria. 
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КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО //  

CLASSICAL PSYCHIATRIC LEGACY 

ОТКЪСИ ОТ „ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОПАТОЛОГИЯ 
НА РЕЛИГИОЗНОТО ЧУВСТВО” НА ХР. ПЕТРОВ (1941)1 

Част втopа 
Сектата „Петдесетници”

1Петров Хр. Психология и психопатология на религиозното чувство. София: Печатница „Художник”, 1941

1. История. „Петдесетническото” движе-
ние, или „Петдесетническата Христова ре-
лигиозна общност”, е едно сектантско дви-
жение, което спада към протестанството и 
се доближава наймного до евангелистките 
религиозни общини, от които показва само 
някои малки различия (подробности вж. у 
проф. Дюлгеров). То претендира, че се стре-
ми към първичните християнски добродете-
ли като: говорене на чужди езици, излеку-
ване на болни и др. Произлязло е в 1901 г. в 
библейското училище на F. Parhain в Канзас. 
В 1906 г. е било оживено наново в една не-
гърска община в Лос Анджелис. Чрез пасто-
ра Barrat то е минало в Норвегия, а от там 
в 1907 г., чрез пастора Meyer – в Хамбург 
и другите части на Германия, където през 
19071910 г. е броило 50,000 привържени-
ци. Там движението издава полумесечен 
орган „Heilzeugnisse” (ср. К. Algermissen). В 
Англия са били основани също петдесетни-
чески общини. Главното учение се състои в 
твърдението за притежаване на „извънредни 
дарове”, което е признак на притежаване на 
Светия Дух. Учението, според Algermissen, 
може да се счита за изобличено и противо-
речащо на Христовото учение. Същото под-
държа и проф. Дюлгеров. 

Същественият белег на петдесетническо-
то движение е говоренето на „чужди неразби-
раеми езици”, или тъй наречената glossolalia. 
Ето оргиналното описание на сцена от глосо-
лалия, станала в Лос Анджелис, поместено в 
Rev. d’hist. des religions (1901): „Молитвата, 
забъркана и обща, става все помонотонна 
– безспирно повтаряне: О, Исусе, ела... На 
края само едно стенание, само една въз-
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дишка през цялата зала. Впечатлението е 
огромно и в найвисока степен заразително. 
Сцената бива прекъсвана от време на време 
чрез изпяване на няколко стиха. Гърчовете 
почват. Когато забъркването и възбудата са 
достигнали до найвисоката си точка, почва 
глосолалията: събранието ликува и наймно-
го „кръстените в Светия Дух”.

В България, според проф. Дюлгеров, пет-
десетническото движение се заражда едва в 
1921 г. Първата петдесетническа религиозна 
община е основана в Бургас от трима русна-
ци – и тримата членове на Нюйоркската пет-
десетническа община, от която били изпра-
тени да „проповядват Христовото учение” 
между сънародниците си. На път за Русия те 
спрели в Бургас, където основали религиоз-
на община, а понататък също и в много дру-
ги градове и селища на страната. През 1932 
г. петдесетниците у нас са броели повече от 
2,000 души... 

Относно дара „разни езици” петдесетни-
ците го определят като „способност да се го-
ворят езици, неизучавани порано”, от което 
явно личи, че смесват глосолалията, която 
се състои във вербален автоматизъм, изра-
зен в говорене на ,,непознати, неразбираеми 
езици”, с ксеноглосията, която е способност, 
чрез инспирация от Светия Дух, да се гово-
рят чужди, неизучавани и непознати за го-
ворившия, но разбираеми за околните ези-
ци. Петдесетниците смятат, че продължават 
традицията на „Петдесетница”, когато този 
дар – говорене на чужди – но разбираеми! – 
езици, е бил даден на Светите Апостоли; от 
там произхожда и наименованието на тях-
ната религиозна общност. 

След този съвсем бегъл исторически 
прег лед да премина към описание на проя-
вите на петдесетниците у нас, като дам из-
вадки от стенографски протоколи, държани 
на техния „събор” в с. Турски Тръстеник, 
Никополско, на 26 и 27 май 1934 г. Облег-
нат на този материал, аз след това ще прис-
тъпя към анализа на глосолалията изобщо, 
както и специално на нашето петдесетниче-
ско движение. 

Извадки от протоколите на събора на 
петдесетниците. Нека оставим найнапред 
да говори водачът на „петдесетническото об-
щество” в селото Димитър Панков (за същия 
говори и проф. Дюлгеров в своята моногра-
фия): „В селото сме 30 души петдесетници. 

Събираме се в моята къща... След всяко мо-
лене си приказваме на „наший език”, и то 
всеки по на отделен език”. Придружаващият 
го продължава обяснението; „Други, които 
се молят, не говорят на този език, защото 
не са приели Духа Свети. Не знаят как да се 
молят. Само този, който потърси Господа в 
сърцето си, той го намира. С този език моле-
щият се удостоверява, че е повярвал. Само 
ние сме Божиите избраници”. 

... „Ние не сме дошли до нашите езици 
сами, а Бог ни доведе до познанието на тази 
истина. Словото Божие казва ясно: искайте 
и ще ви се даде. Вие искате ли ? Щом искате, 
и ще получите.” 

В деня на събора в селото бяxa дошли 
много петдесетници, може би не помалко от 
300400 души. Събираха се било на откри-
то, в един селски двор, било в едно голямо 
помещение, нещо като плевня на един от 
петдесетниците. Дядо Илия Панков обясня-
ва: този „събор” е бил свикан по обяснение-
то на някоя си жена на име А., която имала 
дарбата за „тълкуване на езиците”. Само тя 
и един друг мъж разбирали непознатите ези-
ци. Дарби за изцеление, за пророчество и за 
различаване на духове имали само петима 
петдесетници. Събранието се откри в 9 ч. 
сутринта. Около 1520 души мъже и жени се 
отделят и на каруци тръгват за р. Осъм, от-
стояща на около 5 км, за да бъдат кръстени 
във вода. Ние отиваме с тях. Преди кръще-
нието един от петдесетниците държи кратка 
проповед за християнските добродетели и 
напомня смисъла на обреда. После всеки от 
новопосветените преоблича специални чис-
ти дрехи и бива потапян целият, хоризон-
тално, от кръстителя бай Иван, като преди 
това дава обещание, че ще пази християн-
ските добродетели и задължения. Символът 
на кръщението чрез потапяне във вода се 
обяснява като измиване на всички грехове, 
изчистване. (Чете се глава III от Евангелието 
на Матея).

При връщане в селото заварваме, че съ-
бранието „продължава”. Безразборно четене 
на текстове от Евангелието от различни пет-
десетници, последвано от дълги обяснения. 
Един от тях обяснява, че езикът, който им 
е даден, е да им послужи като нов документ 
пред Бога – когато отидат горе, на небето. 
В един момент почва говоренето на „чужди 
езици”. Ето няколко примера: 
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I. Деца. 1. Недка Димитрова, 9 годи
ни. Изразени физически признаци на 
дегенерация. Проговорила на небесния език 
преди около 3 години: „ал рей е ски вер на 
дим ес ки ла рои вер и на топ руп ин дрей”.

„Ала реи сала реи вер на до и на рубина 
ре и сала реи е ски ла реи че ла реи вер на 
дом на рубина реил.”

... 3. Симеон Цветков, 13 години, твърде 
бледен, слаб, с рахитични белези и изразени 
физични признаци на дегенерация: „Ол да 
ри кал ди ри бин ели не вери ол ди ри би 
ни ни ре ри кал ди ри ол ди ри ре бер ол ла 
ребенен. Бел не не ве не кал ди ри ре бе не 
ди ри би ни.”

... 6. Марко Димитров, 4годишен. 
Говори езика от две години насам. Изглежда 
добре развит, без особени признаци на 
дегенерация. Както е бил коленичил да се 
моли на Бога заедно с майка си и бащата, 
като се ослушал, забелязал, че приказва 
други думи: „дивили, дивили, дивили, ди
вили.”....

Родителите не позволявали на децата си 
да се събират с други деца и да участват в 
игрите им, за да не забравят новия език. 

II. Възрастни. 1. Стефан К. Моллов, 
58годишен. „Повярвал” преди 8 години. 
Защо? „Познах, че няма живот без църквата. 
Всичко е направено за пари. Найнапред 
дъщерите ми се покаяха – в друга вяра, 
която е пак християнска. Бог ни дава 
свидетелство: „Е ви дос паи на ре ди ра ви 
дай Боже сам ни си ки кроме пе таи туре каи 
бол не ри ми ли ди ли ру сте гор ла ти па рал 
филце семаре хаи до у нити ората фай ви ди 
спа перу те фой тас”. 

„Този език ми е поматерен от матерния.”
... Една жена става, свива ръце конвул

сивно, жестикулира с цялото си тялo, говори 
възбудено на непознат език. След това цяла
та трепери и е силно развълнувана. 

... Господня вечеря. Събрани в същото 
помещение, отпред една маса с една по
гача, котле и кана с няколко чаши. Пеят 
се песни: №188 – „Дом Неръкотворен” 
и № 189 – „Невидима слава и радост”. 
След свършването на песните се чете 
Евангелието – глава XXVI от Матея. Изразът 
на лицето на повечето е като отсъстващ. Те 
са като откъснати „някъде между земята 
и небето”, с очи устремени далеч и смирен 
израз...

Допълнително събрани сведения. Един 
много буден селянин отбелязва следното: 
семейството Димитър Панкови се състояло 
от четирима братя и баща им. Само един 
от братята е отказал да стане петдесетник. 
Преди да станат петдесетници, семейството 
е било едно от първите в селото. След това 
западнало бързо, само отделилият се брат 
непетдесетник продължавал да преуспява. 
„Докато порано те всяка година закупуваха 
2030 декара земя, сега не могат да си платят 
данъците.” Отделилият се брат обяснява, че 
му направило впечатление обстоятелството, 
че петдесетниците отпадат бързо телесно и 
отслабват. 

Друг един селянин обяснява, че петдесет
ниците са имали конфликти с властите. 
Учителите отказвали да приемат децата на 
„безбожниците” в училище, понеже не се 
кръстели. Налагани им са били глоби и са 
имали големи неприятности. 

В това отношение аз изтъкнах още в 
предговора, че срещу петдесетници са били 
образувани дела за отказа им от военна 
служба...

Същност на глосолалията. Понеже гло
солалията е найхарактерният белег на „пет
десетническото движение”, тя заслужава 
едно малко поподробно разглеждане. 

Глосолалията е говорене на „чужди”, 
„непознати”, т.е. неразбираеми езици. При 
истинската глосолалия говореният език не се 
разбира нито от слушателя, нито от този, който 
го говори. Когато глосолалията е истинска, а 
не проява на подражание, самоизмама, или 
измама, от психологична и психиатрична 
гледна точка по своята същност, тя не 
представлява нищо друго, освен един 
далеч отишъл психичен автоматизъм и е 
идентична на вербалните халюцинации. При 
тях психичният автоматизъм е найсилно 
изразен; те създават найголямо убеждение, 
вярване във външна реалност.

Несъмнено е, че глосолалията има тесни 
връзки с областта на подсъзнателното, 
респ. несъзнателното. Когато тя е проява 
на религиозен екстаз, на състояние на 
религиозно вдъхновение, механизмът на ней
ното получаване е твърде ясен. Характерно 
за това състояние е, както изтъкнах, 
отказването на личната воля, една пълна 
пасивност. И тъкмо тази пасивност кара да 
се вярва във вмешателството на една външна 
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сила, в случая Светия Дух. В една първична 
епоха понятието за Светия Дух е било тъкмо 
такова: на него се е гледало като на проява 
на дива религиозна сила, една мистериозна 
сила (Delacroix), която напада на човека и 
на която той става плячка; едва покъсно 
понятието за Светия Дух еволюира в такова 
за една морална, метафизична и божествена 
сила. Състоянието на примитивизъм, в което 
се намират още петдесетниците, съответства 
тъкмо на едно такова схващане за естеството 
на „Светия Дух”.

... Както споменах, при нашите глосолали 
се касае за доста примитивни опити за 
говорене на чужд език, за едно монотонно 
повтаряне найчесто на няколко стереотипни 
срички или комплекси от такива, особено у 
децата. Психичният инфантилизъм, който 
стои в основата на глосолалните прояви 
у нашите петдесетници, личи ясно от 
наивността на употребените средства и 
незнанието на трудностите, които има да се 
преодолеят. При внимателното разглеждане 
на „техните” езици ясно личат някои думи, 
заимствани от обикновения език, които имат 
особено висок афективен резонанс в тяхното 
съзнание, като „дай Боже” в случая Ст. К. 
Моллов. У повечето записани от нас чужди 
езици много често се среща комплексът 
срички „вери” (деформация на думата „вера” 
или „вервай”). Правят впечатление също така 
изтъкваните от повечето наши петдесетници 
усърдие и постоянство, които са проявявали 
за придобиване на „божествения език”, 
както и грижите, които полагат за децата им 
да не забравят езика (като не им позволяват 
да играят с другите деца). Това вече 
опровергава до голяма степен твърдението 
за екстазната поява на този „дар”. Един 
петдесетник (дете) даже открито заявява, 
че говори този език, когато и както поиска. 
Само за неколцина от петдесетниците може 
да се каже, че говоренето на „чужд език” 
беше в състояние на екстаз и това беше в 
масовите им събрания, когато внушаемостта 
е извънредно усилена.

Всички изтъкнати съображения ми 
дават основание да твърдя, че всъщност 
глосолалията у нашите петдесетници се явява 
като една повече или помалко съзнателна 
симулация от тяхна страна, задачата на 
която е да увеличи кататимната им вяра, 
че обладават един „сигурен документ”, въо

ръжени с който те имат всичко: опрощение 
не греховете, сила, „вечен живот в пълно 
задоволство” и т.н.

... Такова опасение ще да е имал и 
Свети Павел, който в първото си послание 
до коринтяните съветва последните да 
ограничат говоренето на чужди езици, 
защото то преди всичко не е от обща полза 
(прилагане на прагматичен и утилитарен 
критерий от негова страна при определяне 
стойността на дадена религиозна проява!), 
тъй като този, който говори на непознат 
език, остава неразбран от другите и поучава 
само себе си. Той поставя и условието: да 
се говори на непознат език само ако се 
притежава едновременно дар за тълкуване 
или само в присъствието на такъв, който 
обладава този дар (Коринтяни, I – 14, 5 и 
13). Дарбата за тълкуване от него се поставя 
на повисоко стъпало в йерархията на 
дарбите. „А сега, ако дойда при вас, братя, 
и заговоря на непознати езици, каква полза 
ще ви принеса?” (Кор. I – 146) и понататък: 
„И бездушните предмети като пищялка 
или гусла, които издават глас, ако не дадат 
разделени звукове, как ще се познае на какво 
се свири: на пищялка или гусла?” (Кор. I – 14
7) и „тъй и вие, ако не изговаряте с езика си 
разбрани думи, как ще се разбере това, което 
говорите – защото ще говорите на вятъра”. 
„В църквата предпочитам да кажа пет думи 
разбрани, за да поуча и други, отколкото 
хиляди думи на език непознат” (Кор. I – 
1419). И като връх на всичко той казва: 
„Затова езиците са белег не за повярвалите, 
а за неповярвалите” (Кор. I – 1422). Това 
е всъщност найдобрата присъда, която 
може да се направи над глосолалията срещу 
твърдението на петдесетниците, че тя е 
проява на чиста и безспорна религиозност 
и възвисяване към Бога. Тя е същевременно 
и присъда и съмнение относно искреността 
на глосолалите, на които според тези думи 
трябва да се гледа като на хора, които правят 
опит да излъжат наймалкото себе си.

... Проявите на истински религиозен 
екстаз у нашите петдесетници са твърде 
редки и едва ли съществуват. Движението се 
дължи поскоро на подражание, внушение 
и психична зараза. То е от областта на 
психологията на масите. Както е изобщо 
с всяка нова религиозна секта, отначало 
колебаеща се, новата „вяра” добива скоро 
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своите догми, които я фиксират. Тогава 
тя получава една подпора. Едва малко 
разпространила се, тя почва скоро да търси 
нови разделения, които нарушават нейното 
единство и намаляват трайността ѝ�  (G. Le 
Bon). Това изглежда, че става и с нашите 
петдесетници, които доколкото може да се 
съди по монографията на проф. Дюлгеров, 
не са съвсем сплотени и единни.

Общ поглед, заключителни 
разсъждения и изводи 

Задачата, която си поставих като цел 
на моето изследване, бе да анализирам 
същността на религиозното чувство, да 
посоча на неговите извори в душевния живот 
на човека и, изхождайки от там, да определя 
неговото значение за душевно здравия 
и душевно болния човек, да посоча на 
действията, които то има върху нормалната 
и патологична личност и специално да 
проследя неговите прояви при различните 
болестни разстройства, както и да хвърля 
светлина върху сектата „петдесетници” у нас 
от психопатологично гледище.

... За здравата личност религиозното 
чувство означава увеличение на нейното 
сцепление, обединение на стремящите се 
към разединение психични сили. То няма 
за резултат отслабване на личността, а 
само е резултат от настъпила вече такава, 
и функцията на религиозното чувство е 
да увеличи жизнената енергия на човека, 
застрашен от съзнанието за неговата слабост: 
то е опит за възстановяването на жизненото 
равновесие, който опит, за съжаление, 
не винаги е успешен и обладаването на 
способност към какъвто (опит) е истински 
дар за някои личности. 

Подобна е функцията на религиозното 
чувство в социалния живот: то увеличава 
социалното сцепление. Затова едно ново 
религиозно вярване се явява вредно за 
обществото, когато за неговата поява не е 
настъпила достатъчна промяна в условията 
на живота на последното...

За невротика и душевно болния човек 
религиозното чувство означава често въз
становяването на загубеното душевно равно
весие и намиране на изход от болестта.

2Делирантна = налудна (бел. ред.)

Моето изследване показа, че не съще
ствува специална нозологична единица на 
религиозно душевно разстройство. Абнорм
ните религиозни изживявания найчесто 
се явяват като „вторично изпълване” на 
психозите, като част на една халюцинаторно
делирантна2 система, появила се в резултат 
на друго основно смущение в душевните 
процеси. Особено наклонни към абнормни 
религиозни изживявания са болните от хис
терия, епилепсия, меланхолия и особено 
парафрения и параноя. Душевното устройс
тво на параноиците се явява особено при
годно за развитието на религиознодели
рантни системи. 

За критерий на нормалност и патологич
ност на религиозните изживявания най
малко може да служи тяхното съдържание; 
малко понадежден критерий се явява гене
тичният, а единственият сигурен критерий 
е утилитарнопрагматичният: религиозното 
изживяване е нормално, ако то е от полза за 
индивида и обществото и ако способства за 
утвърждаване на усъвършенстването и по
доброто регулиране на личния и индивидуален 
живот. Всяко религиозно изживяване, което 
е насочено против живота и което намалява 
волята за такъв, е болестно. Равновесието 
между противоположните стремежи на рели
гиозното чувство е биполярно и осцилира 
между себеутвърждаване и себеотдаване; 
установяването на центъра на тежестта 
някъде по средата характеризира здравото 
религиозно чувство.

*****
Найхарактерната проява на сектата 

„петдесетници” е говоренето на „чужди, 
неразбираеми езици”, т.е. глосолалията. 
Последната, когато е истинска, се явява 
израз на един вербален автоматизъм, тя 
е една вербална моторна халюцинация 
(в смисъла на Seglas). Моето изследване 
обаче показва, че глосолалията е поскоро 
един грижливо заучен език, чрез който 
съзнанието на петдесетниците, склонни 
към свръхестественото, иска да увеличи 
измамващото действие върху себе си, относ
но притежаването на едно сигурно средство 
(„документ”) за опрощаване на греховете 
и придобиване на щастие. Единственото 
средство на здравото религиозно съзнание за 
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постигане на тази цел е молитвата, основният 
белег на която е: съзнание на вина, грях, 
чувство на собствено несъвършенство и 
стремеж към изкупление. У „петдесетниците” 
този съществен белег на молитвата липсва, 
защото те, по силата на един кататимен 
механизъм, отричат rpexa като свойствен 
на човешката природа и го приписват на 
отрицателното начало, началото на злото – 
дявола, за изкупителни жертви на когото те 
едва ли не се смятат. В случая не се касае за 
религия на „душевно здраве”, прекаленият 
оптимизъм на която все пак е източник на 
жизненост, сила и едно здраво отношение 
към живота, но за едно болестно състояние, 
за една политика на „камилската птица”, за 
едно желание да се върши търговия с Бога, 
една политика, която цели обективирането 
на началото на злото и страданието вън от 
човека. А тяхното съществуване и взимане 
под съображение не може да се отбегне 
от никоя пълна религиозна система по 
пътя на простото отричане. Необходимо 
ли е страданието? Преди всичко личното 
прекарване на едно страдание прави човека 
възприемчив и отзивчив към чуждите стра
дания. Чувството на симпатия, на която се 
крепят обществените отношения, възниква 

по този начин: поставянето на самия себе си 
на мястото на страдащия, проектирането на 
чуждото страдание върху себе си или върху 
своите близки. Примиряването със стра
данието и злото, които като тежък кошмар 
тежат върху всяко единично съществувание, 
намирането на известен смисъл в тези 
неизбежни човешки прояви, е присъщо на 
всяка посъвършена религиозна система. 

У „петдесетниците” не се касае толкова 
до прояви на религиозен екстаз, както 
те твърдят, колкото до подражание и са
мовнушение с оглед на еудемонистични и 
хедонистични резултати. Действително же
ланието, инстинктът за щастие е един от 
изворите на религиозното вярване, един 
основен стремеж на човешката душа, обаче 
когато неговите прояви са съвсем без оглед 
на реалността, те се явяват израз на един 
психичен инфантилизъм. Този последният е 
свойствен на петдесетниците. Резултатите на 
петдесетническото движение за личността и 
обществото са отрицателни.

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

Прилагане на статично електричество по метод на Galvani 
при пациент с психоза и табес дорзалис, Франция, около 1850 г. 

(Източник: The Buns Archive)
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IN MEMORIAM

Доц. д-р Алекси Алексиев
(29.05.1939 - 07.11.2022)

Напусна ни един от ветераните на българската психиатрия. Преминал 
през школата на студентския кръжок по психиатрия към Университетската 
психиатрична  клиника на ВМИ – София, от края на 50те и началото на 60
те години и на клинична ординатура в същата клиника под непосредстве-
ното ръководство на акад. Георги Узунов, през психиатричните болници в 
Бяла и Карлуково, защитил дисертация във Варшава, дългогодишен член на 
Катедрата по психиатрия при МУ – София, доц. Алексиев беше много опи-
тен клиницист и увлекателен преподавател. Той бе началник на Клиниката 
по психиатрия при УМБАЛ „Александровска” от 1995 г. до 2004 г., основател 
на Дневния стационар в Клиниката, два мандата в ръководството на Съюза 
на медицинските дружества в България и 20 години главен редактор на 
сп. „Медицински преглед – неврология и психиатрия”. Доц. Алексиев беше 
много топъл човек, един от пионерите на психотерапията у нас и радетел на 
холистичния подход в психиатричното обслужване.

Сбогом, Бай Алекси!

От Катедрата по психиатрия и медицинска психология, МУ – София, 
и Редколегията на „Българско списание за психиатрия”
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100 години от рождението 
на проф. д-р Васил Йончев, д.м.н.

На 8 декември 2022 г. се навършват 100 години от 
рождението на забележителния български лекар, учен 
и педагог проф. Васил Цветков Йончев. Васил Йончев 
принадлежи към първото поколение преки ученици на 
Кирил Чолаков, създателят на клиничната, образователна 
и изследователска школа по неврология и психиатрия в 
Пловдив. Той е продуктивен творец, автор и съавтор на 
повече от 300 публикации, сред тях 8 монографии.

Завършва Софийския университет „Свети Климент 
Охридски“ с докторска теза на тема за пелагрозните 
психози, през 1947 г. През онази епоха висше медицинско 

образование се е завършвало с дипломна теза, приравнена към дисертация 
за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по съвременното 
законодателство. В този свой първи значим научен труд Васил Йончев се 
занимава с проблема за екзогенната етиология в психиатрията, който е бил 
особено актуален през дадения исторически период, в контекста на приносите 
на Георги Узунов към относителната нозоспецифичност, дефинирана в 
неговата работа върху атебриновите психози (1946 г.).

На следващата година Васил Йончев постъпва в Катедрата и клиниката 
по неврология и психиатрия на новосъздадения Висш медицински институт 
в Пловдив като асистент на проф. Кирил Чолаков. Под негово влияние 
развива подчертан интерес към методите на хипнозата, който запазва и в 
зрелите етапи на своето академично развитие. Плод на този траен интерес 
е и монографията, посветена на лечебната хипноза, претърпяла няколко 
успешни издания (1984 г.). Васил Йончев е избран за доцент по детска 
психиатрия през 1963 г. и за професор през 1984 г. Във времето на експанзия 
на Медицинска академия, от 1980 до 1988 г. ръководи филиал на клиниката 
по психиатрия към Висшия медицински институт (Пловдив) в гр. Пазарджик. 
През 1983 г. защитава дисертационен труд за придобиване на научна степен 
„доктор на медицинските науки“ на тема за екстрапирамидния синдром при 
невролептична терапия. По същия проблем е публикувана и монография от 
„Медицина и физкултура” през 1981 г.

В доклозапиновата ера на антипсихотичното лечение тази група стра
нични явления представляваше съществено предизвикателство за клинична 
оценка и терапевтична корекция. Трудът на Васил Йончев предоставя задъл
бочени данни относно епидемиологията, класификацията и управлението на 
екстрапирамидните синдроми. В него е описан за първи път и синдром на 
екстрапирамидна тахикинезия, наречен от автора синдром на Йо. Впослед
ствие в „Психиатричен енциклопедичен справочник” (Й. Стоименов и съавт., 
2004) синдромът е наречен на името на проф. Васил Йончев.

Проф. др Дроздстой Стоянов, д.м., д.м.н.
Ръководител на Катедра 

по психиатрия и медицинска психология, 
Медицински университет – Пловдив

8 декември 2022 г.
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

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. 

Кореспондиращият автор посочва свои данни за контакт (електронен адрес, по желание – пощенски адрес и телефон) и декларира, 
че материалът не е публикуван досега, освен като резюме на съобщение, изнесено на научна проява, и не е предложен за публика-
ция другаде. 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 (декларация 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. Съблюдава се стриктното спазване на авторското право – текстове с над 10% 
дословно повторение на чужда публикация се връщат за преработка. 
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.

Всяка статия започва със заглавие (без съкращения), имена на авторите (без посочване на академични и други титли), тяхната 
месторабота, обозначена с цифров индекс, резюме в посочения обем, ключови думи. На английски език се превеждат заглавието, 
резюмето, ключовите думи, местоработата, а имената на авторите се транскрибират. 

В резюмето на всяка оригинална статия се посочват: цел и обект на изследването, основни данни за методиката, резултати и 
изводи. Резюметата към другите видове статии включват кратка информация без обособена структура. 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.

Оригиналните научни статии имат задължително обособени раздели: „Въведение“, което включва цел на изследването, „Мате-
риал и методи“, „Резултати“, „Обсъждане“ и „Изводи/Заключение“. Могат да бъдат добавени „Благодарности“ (към лица или институции, 
които са допринесли интелектуално или са оказали техническа, материална или финансова помощ и др.). 

Обзорите обикновено включват „Въведение“, тематични подраздели и „Заключение/изводи“. 
Клиничните случаи съдържат „Въведение“, „Описание на клиничния случай“, „Обсъждане“ и „Изводи“. 
Кратките научни жанрове следват приблизително структурата на оригиналната статия. Писмата до редактора обсъждат критично 

научен проблем, нерешен към момента, или дискутират друга публикация.
Цитиранията на библиографските източници в текста се обозначават с цифри в квадратни скоби по реда на появата им. Библи-

ографията 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 (Ванкувър стил):

– Статии: Автор(и). Заглавие на статията. Заглавие на списанието (съкратено по Index Мedicus), година, том (volumen), номер 
на книжката (брой) в скоби, страници (от-до). Пример: Yakub YN, Freedman RB, Pabico RC. Renal transplantation in systemic lupus 
erythematosus. Nephron, 2019, 27(1):197-201.

– Публикации от сборник: Автор(и). Заглавие. В: (за латиница In:) Заглавие на сборника. Поредност на изданието, редактори. Место-
издаване (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.“). Настойчиво се препоръчва цитирането (познаването) и на български 
източници. 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. i fizk.).

Илюстративният материал (таблици, фигури, снимки) се поставя на съответните места в текста със заглавия и легенди на българ-
ски език. Заглавията на фигурите не трябва да са включени в изображението. Необходимо е снимките да бъдат с добро качество (поне 
300 dpi) и подходящ формат (.jpg, .tif, .png). Таблиците трябва да бъдат предоставени във формат, който може да се редактира, а не като 
изображения.

Използваните в текста специфични съкращения се въвеждат в скоби при първата поява на цялото наименование.
Мерните единици следва да са по системата SI.
Материалите се изпращат на e-mail: bulg.j.psychiatry@gmail.com.
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS

The following genre types are accepted for publishing: original articles, reviews, clinical case reports, reference papers, book reviews, short 
communication papers (letters to the 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. 

Corresponding author shows contact data (e-mail, optionally – postal address and telephone) and 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. 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 initialsm, and images on which they can be identified must not be presented. 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.
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.
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. 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 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 scientific articles necessarily review a unique material according to thoroughly described methods. The format of Introduction/pref-
ace +objective – Materials and Methods – Results – Discussion – Findings/Conclusion is of a normative character. In the end of the paper, authors 
can express acknowledgements to individuals or authorities providing intellectual contributions or a material or financial support.

Reviews summarize 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 Reports consist 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 the editor discuss a scientific issue, which 
is unsolved at the time, in a critical manner or consider other papers.

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

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

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

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

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

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

In cases of not more than three authors, their surnames followed by their initials (without periods) are written. In cases of more than three 
authors, “et al.” is written after the name of the third author. For translated books, also the original book language and the translator are written. 
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 I fizk.).

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.

The materials have to be sent by e-mail: bulg.j.psychiatry@gmail.com.
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