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 РЕДАКЦИОННА // EDITORIAL 

ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО С ХИПЕРАКТИВНОСТ И РАЗРУШИТЕЛНИ 
И ДИССОЦИАЛНИ ПОВЕДЕНИЯ В МКБ-11

Георги Ончев, Десислава Игнатова, Ивайла Каменова
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме. Представят се разстройството с дефицит на вниманието с хиперактивност и 
разстройствата с разрушително и диссоциално поведение в МКБ-11, техните диагностични 
указания и отликите от МКБ-10. Специален акцент се поставя на комплексния подход в 
тяхното разглеждане с отчитане на невроразвитийни, семейни и социални фактори за 
надеждното им разграничаване от други неболестни девиантни поведения. Независимо 
от предимно дидактичната цел на наложителното запознаване с тези проблемни 
диагностични категории в новата класификация, клиничните описания са придружени от 
коментар за последиците при тяхното практическо прилагане с обсъждане на възможна 
стигматизация в посока на крайна медикализация или на отричане на явна патология.  
Ключови думи: разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, разстройство с 
опозиционно и предизвикателно поведение, диссоциално поведенческо разстройство, МКБ-11

ATTENTION DEFICIT WITH HYPERACTIVITY, DISRUPTIVE  
AND DISSOCIAL BEHAVIOURS IN ICD-11
Georgi Onchev, Desislava Ignatova, Ivayla Kamenova

Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Sofia

Abstract. Attention deficit hyperactivity disorder, oppositional and defiant disorder, and conduct disso-
cial disorder in ICD-11, their diagnostic requirements, and the differences with ICD-10, are presented. A 
special emphasis is placed on the complex approach in their assessment with recognition of neurode-
velopmental, family, and social factors for their reliable discrimination from other non illness deviant 
behaviours. While the aim of compelling acquaintance with these problematic diagnostic categories in 
the new classification is mainly didactic, clinical descriptions are accompanied by comment about the 
consequences of their practical application with discussion on a possible stigmatization in the direction 
of either extreme medicalization, or denial of overt pathology. 
Key words: attention deficit hyperactivity disorder, oppositional and defiant disorder, conduct dissocial 
disorder, ICD-11

В своето ярко слово пред Кралското общест-
во по медицина за „концепцията за болест” в 
психиатрията (публикувано в този брой) един от 
големите психиатри на XX век John Wing отсто-
ява убедително тезата, че социалната девиация 
сама по себе си не може да бъде основание за 
психиатрична диагноза, и изтъква същевремен-
но, че дори при тежка психична болест като ши-

зофрения понякога може да липсва девиация 
[1]. Девиантност и психопатология не са тъждест-
вени, макар да се припокриват и да си влияят 
взаимно. Приписването на всяко разрушително 
и антисоциално поведение на психопатология 
дава добри аргументи на антипсихиатрията за 
твърденията ѝ, че психичните разстройства се 
обособяват не по медицински, а по социални 



4 Г. Ончев, Д. Игнатова, И. Каменова. Дефицит на вниманието с хиперактивност...

критерии, а психиатрията е инструмент за социа-
лен контрол. 

От друга страна, грубото погазване на норми 
и опасните деяния често сe дължат на явни пси-
хични разстройства. Поставянето на диагноза 
обаче следва да почива не само на тези прояви, 
но и на другите симптоми и поведения, които са 
дефиниращи за съответната диагностична кате-
гория. Затова диагнозите, които включват раз-
рушителни, агресивни и дори криминални по-
ведения в самите си диагностични критерии, са 
проблемни. Срещу риска от медикализация на 
престъпника (по Lombroso) стои рискът от етике-
тиране на очевидна невроразвитийна патология 
като „невроатипично” индивидуално различие 
(по съвременната либертарианска мода). Ба-
лансът между тези крайности е труден и най-си-
гурният път към него минава през щателно 
клинично изследване (включително телесно и 
неврологично), дисциплинирано придържане 
към диагностичните критерии, отчитане на кул-
турния контекст и морална неутралност. 

Поради това клиничното описание и форму-
лирането на диагностични изисквания за катего-
рии, чиито основни прояви са разрушителни, аг-
ресивни и антисоциални (диссоциални по МКБ) 
поведения, са особено предизвикателство. Тук 
се представя – през критичен анализ и в клинич-
на перспектива – начинът, по който е посрещна-
то това предизвикателство в глава 6 на новата 
редакция на Международната класификация на 
болестите, МКБ-11 [2]. Независимо че разстрой-
ството с дефицит на вниманието и хиперактив-
ност (РДВХ) е в раздела за невроразвитийни раз-
стройства, докато разстройството с опозиционно 
и предизвикателно поведение и диссоциалното 
поведенческо разстройство са в раздела за раз-
рушителни и диссоциални поведения, общото 
им разглеждане е оправдано поради сходства-
та в проявите, рисковите фактори и началото 
(обикновено в детство), както и поради честата 
им съвместна проява. 

Разстройство с дефицит на вниманието  
и хиперактивност (РДВХ) (6A05)

Основните черти включват:  
• Устойчиви (най-малко от 6 месеца) симпто-

ми на невнимание и/или комбинация от хиперак-
тивност и импулсивност, които са извън границите 
на нормалното за възрастта и нивото на интелек-
туално развитие. Симптомите се променят спо-
ред възрастта и тежестта на разстройството. 

Невнимание 

Няколко симптома на невнимание, които са 
устойчиви и достатъчно тежки, за да имат пряко 
отрицателно влияние върху академичното, про-
фесионалното и социалното функциониране. 
Симптомите обикновено са от следните групи:  

o Трудност в поддържане на вниманието към 
задачи, които не предоставят високо ниво на 
стимулация или възнаграждение или изискват 
постоянно умствено усилие; липса на внимание 
към подробностите; допускане на грешки пора-
ди нехайство в училищни или работни занятия; 
недовършване на задачи. 

o Лесно разсейване от външни стимули или 
от мисли, несвързани с текущата задача; често 
впечатление, че не слуша, когато му се говори; 
често изглежда като отнесен или отсъстващ.  

o Губи неща; забравя делнични задължения; 
трудности в запомнянето на предстоящи дел-
нични задачи; трудности в планирането, ръко-
воденето и организирането на домашни работи, 
задачи и други дейности.  

Бележка: Невниманието може да не личи, 
когато индивидът е зает с дейности, които пре-
доставят високо ниво на стимулация или въз-
награждение.  

Хиперактивност-импулсивност 
Няколко симптома на хиперактивност/им-

пулсивност, които са устойчиви и достатъчно 
тежки, за да имат пряко отрицателно влияние 
върху академичното, професионалното и соци-
алното функциониране. Те са най-очевидни в 
структурирани ситуации, които изискват пове-
денчески самоконтрол. Симптомите обикнове-
но са от следните групи:  

o Прекомерна моторна активност; става, ко-
гато се очаква да седи; често тича; трудности да 
седи мирен, без да мърда (при малки деца); чув-
ство за физическо неспокойство, усещане за дис-
комфорт при необходимост да е тих и да седи 
мирен (при юноши и възрастни). 

o Трудности във вършене на нещо по тих на-
чин; говори твърде много.  

o Изстрелва отговори в училище и изказва-
ния на работа; трудности в изчакване на своя ред 
при разговор, игри или други дейности; прекъс-
ва или се намесва в чужди разговори или игри.  

o Склонност да действа в отговор на непо-
средствени стимули без обмисляне и отчитане 
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на рискове и последици (напр. ангажиране в по-
ведения с възможност за телесно нараняване, 
импулсивни решения, безразсъдно шофиране). 

• Данни за значително невнимание и/или 
хиперактивност-импулсивност преди 12-годиш-
на възраст, въпреки че някои индивиди могат да 
станат за първи път обект на клинично внимание 
по-късно в юношеството или в зряла възраст, 
особено когато изискванията към тях надделя-
ват над годността им за компенсиране.  

• Проявите на невнимание и/или хиперак-
тивност-импулсивност трябва да са видни в мно-
го ситуации и условия (като дом, училище, рабо-
та, общуване с приятели или близки), но могат 
да варират според структурата и изискванията 
на ситуацията.  

• Симптомите не са обясними с друго пси-
хично разстройство (напр. тревожно или свърза-
но със страх разстройство, или неврокогнитивно 
разстройство като делир). 

• Симптомите не се дължат на въздействието 
на вещества (напр. кокаин) или лекарства (напр. 
бронходилататори, заместваща терапия с тире-
оидни хормони) върху ЦНС, включително и на 
абстинентни явления, и не са проява на болест 
на нервната система.  

Разграничават се РДВХ с преобладаване на 
дефицит на вниманието, с преобладаване на 
хиперактивност-импулсивност и с комбинирани 
прояви. Разстройството нерядко се съчетава с 
други невроразвитийни нарушения като речеви 
и тикови разстройства, както и с „меки” невроло-
гични белези. 

В МКБ-10 аналогът на диагнозата, хипер-
кинетичното разстройство, се намира в разде-
ла за психични и поведенчески разстройства с 
начало обикновено в детството (F9), докато в 
МКБ-11 РДВХ е в раздела за разстройства в нев-
роразвитието. Проявите на РДВХ могат да не 
личат при занимание с удоволствени дейности 
и да са твърде изразени в структурирана среда, 
изискваща самодисциплина, напр. в клас. Раз-
стройството е най-тежко в детство и юношество 
и има тенденция към подобрение в прехода 
към младата и зряла възраст. Около половина-
та от децата с РДВХ отговарят на диагностични-
те критерии и в юношеството и едва една трета 
от тях ги покриват в зряла възраст. Проследя-
ването във времето, включително и у нас [3], 
показва по-изразено подобрение в хиперак-
тивността, докато дефицитът на внимание се 
запазва по-дълго. 

Диференциалната диагноза включва:
 9 Нормативни импулсивност, хиперактив-

ност и невнимание, присъщи на фазата на разви-
тие, без да са устойчиви, независими от обстоя-
телствата и с преки отрицателни последици върху 
функционирането (граница с нормалността);

 9 Разстройства на интелектуалното разви-
тие, при които невниманието и неспокойството 
се проявяват предимно при поставяне на децата 
в учебна среда, несъобразена с нивото на инте-
лектуалното им развитие; 

 9 Разстройства от аутистичния спектър, при 
които хиперактивността и специфичните нару-
шения на вниманието (твърде фокусирано или 
лесно отвлекаемо) са придружени от дефицити 
в комуникацията и ригидни, стереотипни или 
причудливи поведения; 

 9 Развитийно разстройство на заучаването, 
при което невниманието и промяната в мотор-
ната активност настъпват само при среща със 
специфични задачи от сферата на нарушението 
(като четене, писане, смятане);

 9 Развитийно разстройство на моторната 
координация, при което моторното нарушение 
личи във всички движения, а не се проявява 
само при отсъстващо внимание (като блъскане в 
предмет) както при РДВХ, макар съчетанието на 
двете разстройства да не е рядко;  

 9 Афективни и тревожни разстройства, при 
които неспокойството и невниманието не са 
трайни, а се проявяват в епизоди, когато са на-
лице и другите симптоми на афективно или тре-
вожно разстройство;

 9 Интермитентно експлозивно разстрой-
ство, при което импулсивните изблици и агре-
сивност са в кратки интензивни епизоди и липс-
ва по-общата поведенческа импулсивност;

 9 Разстройство с опозиционно и предизви-
кателно поведение, където трудностите в спаз-
ването на инструкции и норми не са сведени до 
проблеми с вниманието и поведенческа дезин-
хибираност, а ги надхвърлят и са по-всеобхватни;

 9 Диссоциално поведенческо разстройство, 
където нарушението на норми и посегателство-
то на други са трайно поведение и не се дължат 
на невнимание или импулсивност; 

 9 Личностово разстройство с преоблада-
ване на черти от областите дезинхибираност 
и негативна емоционалност, което след юно-
шеството представлява устойчив стил на лошо 
функциониране в много сфери, надхвърлящо на-
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рушения, дължащи се само на невнимание или 
хиперактивност;

 9 Разстройства, дължащи се на употреба на 
вещества и на въздействието на някои лекарства, 
при които детайлната анамнеза и изясняването 
на времевата последователност на приема на ве-
щества и на изявата на невнимание и/или хипер-
активност (и/или отсъствието им в отсъствието на 
веществата) са достатъчни за разграничението; 

 9 Нарушение на вниманието при други бо-
лести, при които то е вторично на болестния про-
цес, а не го предшества.

Разстройство с опозиционно  
и предизвикателно поведение (6C90)
Основните черти включват: 
• Изразено несъдействащо, предизвикател-

но и неподчиняемо поведение, което е нетипич-
но за индивидите от съответната възраст, ниво 
на развитие, пол и социокултурен контекст. По-
ведението може да включва:  

o Трайни трудности в разбирателството с дру-
ги (като спорове с авторитетни фигури, активно 
предизвикателство или отказ от съобразяване с 
молби, нареждания и правила, преднамерено 
дразнене на други, обвиняване на връстници 
или колеги за грешки или лошо поведение). 

o Провокативно, злобно или отмъстително 
поведение (като противопоставяне на други, из-
ползване на социални медии за атакуване или 
подиграване с друг).  

o Прекомерна раздразнителност или гняв 
(напр. лесна обидчивост, загуба на самооблада-
ние, гневни избухвания, отмъстителност). 

• Това поведение е устойчиво за дълъг пери-
од от време (най-малко 6 месеца).  

• Опозиционните поведения не са обясними 
с проблеми в отношенията между индивида и 
авторитетна фигура, към която се държи пред-
извикателно. Примерите  могат да включват ро-
дители, учители или наставници, които действат 
антагонистично или поставят неразумни изиск-
вания към индивида.  

• Поведението води до значимо нарушение 
в много области на функциониране като семей-
ство, социален кръг, училище и други.   

Спецификатори за наличие или отсъствие 
на хронична раздразнителност-гняв: 

Към диагнозата разстройство с опозиционно 
и предизвикателно поведение могат да се доба-

вят два спецификатора – за наличие или отсъст-
вие на хронична раздразнителност-гняв.  

Опозиционно и предизвикателно поведе-
ние с хронична раздразнителност-гняв (6C90.0) 

• Всички диагностични изисквания за раз-
стройство с опозиционно и предизвикателно по-
ведение трябва да са изпълнени.  

• Преобладаващо и трайно раздразнително 
настроение или гняв, което е нетипично за ин-
дивидите от съответната възраст, ниво на раз-
витие, пол и социокултурен контекст, и включва 
повечето от следните прояви: 

o Чести чувства на гняв или възмущение; по-
казване на огорчение или усещане, че нещата не 
са справедливи.  

o Честа лесна обидчивост или раздразнител-
ност; свръхчувствителност към минимални или 
въобразени провокации.  

o Честа загуба на самообладание; гневни 
вербални и поведенчески избухвания, които мо-
гат да включват крясъци, деструктивни поведе-
ния или други форми на тежка афективна дисре-
гулация.  

• Гневът, обидчивостта и раздразнението са 
несъразмерни на интензивността или времетрае-
нето на провокацията и могат да са налице и при 
липса на каквато и да е доловима провокация.  

• Хроничната раздразнителност и гневливост 
са присъщи на индивидуалното функциониране 
почти всеки ден, не са ограничени до отделни 
периоди и могат да се наблюдават в различни 
условия и области на функциониране (като дом, 
училище, социални отношения), без да се свеж-
дат само до отношенията на индивида с родите-
лите му или с наставници.  

• Хроничната раздразнителност и гневливост 
не са обясними с друго психично разстройство 
(напр. раздразнително настроение в контекста 
на маниен или депресивен епизод). 

• Индивидите с този подтип разстройство с 
опозиционно и предизвикателно поведение обик-
новено проявяват и други характерни черти като 
неподчинение, твърдоглавост и отмъстителност. 

Друг спецификатор (относим и към диссо-
циалното поведeнческо разстройство) e наличи-
ето или отсъствието на т. нар. просоциални емо-
ции (като емпатия, съжаление, срам, вина). 

Проявите водят до отхвърляне от връстници 
и до конфликти. Повечето деца проявяват по-
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някога прекомерна раздразнителност и гневли-
вост, които обаче не са основание за диагноза. 
Възраст под 5 години и неподчиняемост спрямо 
определени авторитетни фигури също не са ос-
нование. Необходимо е наличието на устойчив 
стил на предизвикателност, неподчиняемост и 
антагонистичност с изразено и трайно наруше-
ние на функционирането в различни сфери, кой-
то обичайно продължава и през зрелите години, 
за да се постави диагноза. В началото и в по-къс-
ните години разстройството е приблизително 
равно представено сред двата пола, но в учени-
ческите години е малко по-често при момчетата.

Диагностичните критерии описват по-добре 
тези поведения, отколкото разстройството с 
разрушителна афективна дисрегулация в DSM-5 
[4, 5] и биполярното афективно разстройство – 
диаг ноза, която от 1994 до 2003 г. в САЩ беле-
жи ноторен ръст от 4000% у деца [6], вероятно 
най-яркият пример за съвременната хиперди-
агностика [7]. Голямо полево изпитване показва 
по-добра идентификация на тези проблемни по-
ведения с диагностичните критерии на МКБ-11, 
отколкото с тези за аналогичните категории в 
МКБ-10 [8] и DSM-5 [9].

Съществуват големи културни разлики в нор-
мите и дисциплинарните практики в отглежда-
нето на деца [10]. В общности, където се цени 
високо послушанието, диагностичният праг за 
квалификация на едно поведение като несъ-
действащо, предизвикателно и неподчиняемо 
може да е по-нисък, а при тежки дисциплинар-
ни мерки изявата на такова поведение може да 
е по-рядка. 

Диференциална диагноза следва да се прави със:
 9 Преходно неподчинение и предизвикател-

ност, включително с раздразнителност и гняв, 
като отговор на повишени изисквания в хода на 
развитието или като проява на нормативна тре-
вожност в специфични ситуации (граница с нор-
малността).

 9 Диссоциално поведенческо разстройство, 
при което проблемните поведения не са свър-
зани предимно с конфликт с авторитетна фигу-
ра и с неразбирателство с другите, а с по-широк 
и по-тежко дисфункционален модел на трайна 
агресивност, сериозно погазване на норми и 
правила, разрушителност, измами, кражби и фи-
зически посегателства. Независимо от това раз-
граничение, поведенията от двете диагностични 
категории се припокриват и когато са достатъчно 
изразени, има основание и за двете диагнози. 

 9 РДВХ (кратко изложена по-горе) 
 9 Разстройство от аутистичния спектър, къ-

дето разрушителното поведение често е свър-
зано с неочаквана смяна на рутината или с не-
обичаен сетивен стимул, а неподчинението се 
дължи на комуникативни дефицити и поведен-
ческа ригидност, а не на провокативно или злоб-
но намерение. 

 9 Афективни разстройства, при които описа-
ните поведения могат да се проявят по време на 
афективните епизоди, но не и извън тях. 

 9 Тревожни и свързани със страх разстрой-
ства, при които гневните изблици и неподчи-
нението са израз на желание за избягване на 
конкретни ситуации или на стимули, предиз-
викващи тревожност или страх.  

 9 Интермитентно експлозивно разстрой-
ство, където гневните изблици са внезапни и 
тежки, но кратки, и извън тях липсват други чер-
ти като неподчинение, твърдоглавост и отмъсти-
телност.

Диссоциално поведенческо разстройство 
(6C91)

Основните черти включват:  
• Повтарящо се и трайно поведение, при 

което се нарушават основни права на другите 
или съответни за възрастта социални и култур-
ни норми, правила или закони. Обикновено са 
налице множество поведения, включващи едно 
или повече от следните:  

o Агресия към хора или животни като тор-
моз, заплашване, предизвикване на физически 
бой, използване на оръжия, които могат да при-
чинят сериозно телесно увреждане (като тухла, 
счупена бутилка, нож или огнестрелно оръжие), 
физическа жестокост към хора и животни, агре-
сивни форми на грабеж (обир, грабване на чан-
та, изтръгване), принуждаване към секс.  

o Рушeне на собственост като предизвикване 
на пожар с намерение за причиняване на сери-
озни щети или преднамерено посегателство на 
чужда собственост (напр. чупене на играчки на 
други деца, чупене на прозорци, драскане по ав-
томобили, рязане на гуми).  

o Измами и кражби като задигане на пред-
мети от магазини, фалшифициране, лъжене за 
добиване на нещо или за подвеждане на някого, 
нахлуване в чужд дом или автомобил.  

o Сериозно нарушение на правилата като 
повтарящо се прекарване от деца или юноши на 
нощите навън въпреки родителските забрани, 
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повтарящи се бягства от дома или чести отсъст-
вия от училище или работа без разрешение.  

• Поведението трябва да бъде трайно и пов-
тарящо се и да включва множество инциденти 
от типа на описаните по-горе за дълъг период 
от време (най-малко 1 година). Извършването 
само на едно или повече криминални деяния не 
е достатъчно за диагнозата.  

• Поведението води до значимо нарушение 
в много области на функциониране като семей-
ство, социален кръг, училище и други.   

Допълнителни спецификатори са според 
началото (в детство или юношество) и наличие 
или отсъствие на просоциални емоции. Ранно-
то начало и липсата на просоциални емоции са 
индикатори на по-тежка патология и по-лоша 
прогноза. Това разстройство и разстройството 
с опозиционно и предизвикателно поведение 
исторически са разглеждани като стадии в един 
процес на увреда на невроразвитието, които 
са йерархични – диссоциалната патология е 
по-тежката, а опозиционното и предизвикател-
ното поведение обикновено я предхожда. Чести 
са участията в банди. Крайните случаи нерядко 
имат и някои неврологични аномалии и са про-
тотипни за „родения престъпник” [11]. Разстрой-
ството е по-често у момчета и мъже.

При оценка за едно разрушително или дис-
социално поведение е задължително отчита-
нето на контекста. Едно дете може да бяга от 
вкъщи, защото е жертва на насилие или злоу-
потреба. Диссоциалното поведение не може 
да се свежда и само до лоши отношения между 
родители и деца или между ученик и учител и 
се простира далеко отвъд това тривиализиране. 
В условия на войни, граждански конфликти или 
организирани престъпни групи децата могат да 
бъдат заставяни да се бият, да убиват и да кра-
дат за своето оцеляване. Диагноза в такива слу-
чаи не трябва да се поставя. Едно или няколко 
криминални деяния също не са достатъчни за 
диагноза. Немалко престъпници не отговарят 
на диагностичните критерии. Не криминалната 
специфика на постъпките, а общият поведенче-
ски модел и неговата устойчивост независимо от 
обстоятелствата, е съществен за диагнозата. 

Диференциалната диагноза включва:
 9 Участие в политически протести или из-

вършване на престъпни деяния без трайно на-
рушаване на основни права на другите или на 
социални и културни норми, правила или закони 
(граница с нормалността). 

 9 Разстройство с опозиционно и предизви-
кателно поведение (кратко описана по-горе).

 9 РДВХ (кратко описана по-горе).
 9 Афективни разстройства, при които описа-

ните поведения могат да се проявят по време на 
афективните епизоди, но не и извън тях.

 9 Интермитентно експлозивно разстрой-
ство, където гневните изблици са внезапни и 
тежки, но кратки, и извън тях липсват други чер-
ти и нарушаване на основни права на другите и 
на норми и правила.

 9 Личностово разстройство, което се харак-
теризира с трайни нарушения в себевъзприема-
нето и възприемането на другите и на света, 
водещи до дезадаптивни модели в когницията, 
емоциите и поведението и до нарушение на 
функционирането в много области и преди всич-
ко в междуличностовите отношения. Някои лич-
ностови патологии включват изразени диссоци-
ални черти, а за някои като антисоциалната (по 
DSM-5) или диссоциалната (по МКБ-10) те са де-
финиращи. Разграничението може да е трудно 
и дори невъзможно, но личностовата патология 
по правило е по-устойчива и обхваща различни 
области на функционирането на личността из-
вън погазването на норми.  

 9 Разстройства, дължащи се на употреба на 
вещества, при които антисоциалните деяния са 
по време на интоксикация или за набавяне на 
веществата, но извън това разграничение двете 
патологии нерядко се съчетават.

Обобщение
Аналозите на РДВХ и разрушителните и дис-

социални поведения в МКБ-10 са съответно в 
разделите за хиперкинетични (F90) и поведен-
чески (F91) разстройства. Макар в МКБ-11 те да 
са в различни раздели (РДВХ – в раздела за нев-
роразвитийни разстройства, докато разруши-
телните и диссоциални поведения са в отделен 
раздел), разглеждането им заедно е уместно 
поради сходната феноменология, рискови фак-
тори и начало и честата коморбидност помежду 
им. Класификацията на разрушителните и диссо-
циални поведения по-специално е опростена в 
сравнение с МКБ-10 с извеждане на две основни 
категории с някои допълнителни спецификатори 
за клиничното описание. 

Тези поведенчески патологии с ранно на-
чало с основание  се разглеждат в невроразви-
тийна перспектива – с балансирано отчитане 
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на индивидуалната невроразвитийна история 
и социалната среда. Базисни принципи в оцен-
ката на невроразвитието са „калибриране” на 
прекомерната изява на определени черти (като 
хиперактивност и гневни отреагирания напри-
мер) спрямо „нормативната” им проява у деца 
от същия етап на развитието и разбирането, че 
нормалното за една фаза на развитието може да 
е абнормно в по-късна фаза [12, 13]. Комплекс-
ността в оценката със съвместното отчитане на 
невроразвитийните нарушения и семейните 
фактори е задължителна за баланса в квалифи-
кационната алтернатива „лошо дете или болно 
дете”, а в по-късна възраст – „престъпник или 
пациент”. Степента, в която МКБ-11 може дос-
товерно да идентифицира случаи с девиантно 
поведение и да отграничава криминалното от 
болестното – отчитайки внимателно и припокри-
ването между тях, – без стигматизация в едната 
или другата посока, и да помага реално, без да 
вреди, ще определя и нейната полезност в тази 
област в бъдеще.
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DIMENSIONS AND PREDICTORS OF OBSESSIVE-COMPULSIVE 
SYMPTOMS IN MEDICAL STUDENTS: A CROSS-SECTIONAL STUDY  

IN MEDICAL UNIVERSITY – SOFIA
Desislava Ignatova, Georgi Onchev

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

Abstract. Background: Obsessive-compulsive symptoms (OCS) are frequently reported in medical pro-
fessionals. The Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R) is a commonly used instrument to eval-
uate OCS, typically revealing a 6-factor structure. Purpose: The purpose of the study is to examine the 
dimensions of OCS in medical students in the Medical University of Sofia, Bulgaria, and to analyze a 
range of clinical and socio-demographic variables as potential predictors of different type of OCS. Mate-
rials and methods: Two hundred and ten Bulgarian and foreign students completed an online survey by 
self-rating the following instruments: the Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R), the Toronto 
Alexithymia Scale (TAS-20), the Early Trauma Inventory Self Report-Short Form (ETISR-SF), the Patient 
Health Questionnaire (PHQ-9) and the Zung Self-Rating Anxiety Scale (SAS). Statistics is performed with 
SPSS 19.0 and include factor analyses and linear regression models with bootstrapping. Results: An ex-
ploratory factor analysis of OCI-R reveals 6 factor structure with factors washing, obsessing, hoarding, 
ordering, checking, and neutralizing. The highest percentage of variance is explained by the subscale 
ordering (34%). The subscale obsessing is predicted by anxiety (p = .001), alexithymia (p = .023) and 
childhood trauma (p = .004). Hoarding is predicted by childhood trauma (p = .012). Neutralizing is pre-
dicted by alexithymia (p = .027) and male gender (p = .044). Checking is predicted by alexithymia (p = 
.023), anxiety (p = .049) and younger age (p = .016). Ordering is predicted by anxiety (p = .006) and male 
gender (p = .021). Washing is predicted by childhood trauma (p = .007) and younger age (p = .017). Con-
clusion: The OCI-R proves to be a reliable instrument for evaluation of OCS in medical students. 
Key words: obsessive-compulsive symptoms, OCI-R, childhood trauma, alexithymia, anxiety, depression

ДИМЕНСИИ И ПРЕДИКТОРИ НА ОБСЕСИВНО-КОМПУЛСИВНИ  
СИМПТОМИ ПРИ СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА – СРЕЗОВО ПРОУЧВАНЕ 

В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 
Десислава Игнатова, Георги Ончев

Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – София

Резюме. Въведение: Обсесивно-компулсивни симптоми (ОКС) са често срещани при лекари. 
Една от най-често използваните скали за оценка на обсесивно-компулсивни симптоми е The Ob-
sessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R), която в повечето проучвания показва 6-факторна 
структура. Цел: Целта на проучването е да изследва фактoрната структура на въпросника в извадка 
от студенти по медицина в МУ – София, и да оцени клинични и социодемографски данни като 
възможни предиктори  за различни дименсии на обсесивно-компулсивните симптоми. Материал 
и методи: Проучването е проведено сред 210 студенти по медицина в шести курс, български и 
чуждестранни, които попълниха онлайн следните въпросници: Obsessive-Compulsive Inventory-Re-
vised (OCI-R), Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), Early Trauma Inventory Self Report-Short Form (ETISR-
SF), Patient Health Questionnaire (PHQ-9) и Zung Self-Rating Anxiety Scale (SAS). Статистическата 
обработка е извършена с SPSS 19.0 и включва факторен анализ и регресионни модели. Резултати: 
Факторният анализ на OCI-R разкрива 6-факторна структура с фактори замърсяване, натрапливи 
мисли, трупане на вещи, подреждане, проверки и неутрализация. Най-голям дял вариации в 
извадката се обясняват с фактора подреждане (34%). Тревожност (p = .001), алекситимия (p = 



11D. Ignatova, G. Onchev. Dimensions and predictors of obsessive-compulsive...

Introduction
Medical professionals reportedly have an in-

creased risk of stress-related disorders [1-3]. Ob-
sessive-compulsive symptoms (OCS) are also more 
frequent in medical students than in the general 
population [4], with prevalence ranging from 20% to 
43% across different samples and cultures as mea-
sured by the Obsessive-Compulsive Inventory–Re-
vised (OCI-R) with cut-off score 21 [5, 6]. Personality 
traits like perfectionism and conscientiousness can 
already be overrepresented in students choosing a 
medical career [7] but maladaptive perfectionism 
is reported as a significant predictor of increased 
distress and negative mental health outcomes like 
anxiety and depression [8, 9]. Childhood trauma is 
related to the presence of obsessive-compulsive 
symptoms in adulthood as well as the choice of a 
career as a helping professional [11].

The most frequently reported dimensions of 
OCS are obsessions about order/symmetry and 
compulsions of arranging/ordering, fear of con-
tamination and compulsions of washing, fear of 
causing harm or making mistakes and compulsions 
of checking, unwanted intrusive thoughts with un-
pleasant or repugnant content followed by neutral-
izing thoughts or rituals [12]. Hoarding behavior has 
also been reported as frequently occurring in OCD 
and viewed as a specific subtype of the disorder 
in some individuals [13]. The Obsessive-Compul-
sive Inventory-Revised (OCI-R) is one of the most 
frequently used self-reported scales to evaluate 
obsessive-compulsive symptoms in both clinical 
and non-clinical samples [14]. The vast majority of 
studies replicate the original 6-factor structure of 
the scale, including the factors: washing, obsessing, 
hoarding, ordering, checking, and neutralizing [14]. 
Studies, however, address a need for reevaluation 
of the obsessing and neutralizing subscale [15].

Previous findings from our study are the 
increased risk of obsessive-compulsive symptoms, 
anxiety, and depression in medical students with a 

history of childhood trauma and alexithymia [16]. 
The current paper aims to test the reliability and 
factor structure of the OCI-R in the sample and 
examine the predictors of each of the OCI-R factors 
when the effect of clinical variables and potential 
risk factors is combined.

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 So-
fia, Bulgaria. The methodology of the survey is thor-
oughly described in another paper [17]. The survey 
includes self-rated online-distributed scales entirely 
in English. The instruments relevant to the current 
paper include a socio-demographic questionnaire, 
the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) [18], the Ear-
ly Trauma Inventory Self Report-Short Form (ETISR-
SF) [1, 2], the Patient Health Questionnaire (PHQ-
9) [19], Zung Self-Rating Anxiety Scale (SAS) [20] 
and the Obsessive-Compulsive Inventory-Revised 
(OCI-R) [14]. Statistical analyses are performed with 
SPSS 19.0 and include exploratory factor analyses 
with Promax rotation and linear regression models 
with bootstrapping. The study follows the Declara-
tion of Helsinki, all participants have given informed 
consent and their anonymity is preserved.

Results
The survey includes two hundred and ten (210) 

participants with mean age of 25 (SD = 3) years, 60% 
females. Half of the sample are Bulgarian students 
(47%) and 53% are foreign students. The mean 
score on OCI-R is 14 (SD = 11) without statistically 
significant differences for gender (p = .636), age (p = 
.153), and origin (p = .520). A thorough description 
of the sample characteristics is presented in other 
papers, where single linear regression models (sep-
arate for each variable) presented statistically sig-
nificant links of OCS with anxiety (26.6% variance 

.023) и травматични преживявания в детството (p = .004) са предиктори за субскалата натрапливи 
мисли, а ранната детска травма (p = .012) – за трупането на вещи. Алекситимия (p = .027) и мъжки 
пол (p = .044) са предиктори за висок сбор по субскалата неутрализиране, а алекситимия (p = .023), 
тревожност (p = .049) и по-млада възраст (p = .016) – за субскалата проверка. Тревожност (p = .006) 
и мъжки пол (p = .021) са предиктори и за субскалата подреждане, а ранна детска травма (p = .007) 
и по-млада възраст (p = .017) – за субскалата миене. Заключение: OCI-R е надежден инструмент за 
оценка на ОКС при студенти по медицина.
Ключови думи: обсесивно-компулсивни симптоми, OCI-R, детска травма, алекситимия, 
тревожност, депресия
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of data explained), alexithymia (22.0%), childhood 
trauma (18.2%) and depression (16.4%) [16, 21]. 

The OCI-R consists of 18 items and has good 
reliability with Cronbach’s alpha=.880. The factor 
structure of the OCI-R in the sample was tested 
using exploratory factor analysis with Promax rota-
tion. The result was a 6-factor structure model with 
KMO = 0.839, p < .001, explaining 71.4% of the vari-
ance of data. The factor analysis and the reliability 
of each of the subscales are presented in Table 1.

Further dimension reduction and exploration 
of links between the OCI-R factor, clinical variables 

and socio-demographic variables in the sample was 
performed using exploratory factor analysis and Pro-
max rotation.  We tested a model including the six 
subscales of OCI-R, clinical outcomes (depression, 
anxiety), childhood adverse events, alexithymia, and 
socio-demographic data (age, gender, origin). A sta-
tistically significant model with KMO = .834, p< .001 
reveals a 3-factor solution explaining 54.9% of the 
variance of data. The factor analysis is presented in 
Table 2. Obsessing loads together with the clinical 
outcomes, alexithymia, and trauma, thus forming an 
anxiety- or state-related factor explaining 33.4% of 

Table 1. Factor analysis of OCI-R 

Items Component
1 2 3 4 5 6

3. Upset if objects not arranged properly .943      
15. Need for things to be arranged in particular way .870      
9. Upset if others change the way I arranged things .826      
12. Unpleasant thoughts against will  .967     
18. Nasty thoughts difficult to get rid of  .871     
6. Difficult to control own thoughts  .827     
14. Repeatedly check gas, water tap, switches   .915    
8. Repeatedly check drawers, windows, etc.   .824    
2. Check things more often   .504    
7. Collect things not needed    .812   
13. Avoid throwing things    .729   
1. Saved up many things getting on the way    .719   
11. Wash because feel contaminated     .831  
17. Wash hands often/longer     .795  
5. Difficult to touch objects touched by strangers     .657  
16. Good/bad numbers      .969
10. Repeat numbers      .739
4. Compelled to count      .540

% Variance explained 34.0 11.1 7.2 7.0 6.1 6.0
Factor names Ordering Obsessing Checking Hoarding Washing Neutralizing

Cronbach’s alpha .890 .859 .772 .649 .699 .735

Table 2. Factor analysis including OCI-R factors, clinical variables, risk factor and socio-demographic data

Component
1 2 3

Anxiety .891
Depression .828
Alexithymia .732
Obsessing .709
Childhood trauma .521
Ordering ,805
Washing ,770
Neutralizing ,680
Checking ,663
Hoarding ,412
Origin ,751
Gender ,596
Age ,454

% variance explained 33.4% 11.8% 9.7%
Anxiety-related variables Obsessive-compulsive symptoms Socio-demographic variables

Extraction Method: Principal Component Analysis, Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.
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the variance of data. The other five subscales of OCI-R 
(ordering, washing, checking, neutralizing, and hoard-
ing) load as a separate factor for obsessive-compulsive 
symptoms, explaining 11.8% of the variance of data. 
Socio-demographic variables also load as a separate 
factor, explaining 9.7% of the variance of data.

Predictors of obsessive-compulsive 
symptoms
In clinical practice, it is often useful to deduct the 

possible cause of obsessive-compulsive symptoms 
which typically arise in combination with other 

clinical syndromes such as depression and anxiety. 
Therefore we tested which of the co-existing clinical 
outcomes, alexithymia and trauma can predict 
specific OCI-R factors. The linear regression models 
are presented in Table 3. The statistically significant 
predictors are visually presented in Figure 1.

A separate linear regression model was tested 
for the effect of OCI-R subscales on the average 
academic score. A higher score on the obsessing 
subscale predicted poorer academic outcomes (p 
= .017) while a higher score on the checking sub-
scale predicted higher academic performance (p = 

Table 3. Linear regression models testing clinical outcomes, trauma, and alexithymia as predictors for the 6 factors of OCI-R, 
sorted from the highest percentage of variance explained

Dependent variable Predictors* B p Bootstrap 95% CI Model** R2

OCI-R factors  Lower Upper

Obsessing
 
 
  

Alexithymia 0.062 .023 0.012 0.118

F = 22.761
df = 7

p < .001
.443

Childhood trauma 0.125 .004 0.043 0.206
Depression -0.003 .965 -0.115 0.114
Anxiety 0.147 .001 0.061 0.226
Gender (Male) 0.628 .054 -0.03 1.24
Age -0.099 .114 -0.224 0.033
Origin (Foreign) 0.633 .071 -0.025 1.324

Hoarding
 
 
 
  

Alexithymia 0.021 .400 -0.024 0.074

F = 7.763
df = 7

p < .001
.214

Childhood trauma 0.104 .012 0.025 0.178
Depression 0.069 .144 -0.025 0.166
Anxiety 0.042 .244 -0.029 0.112
Gender (Male) 0.381 .235 -0.271 1.022
Age -0.085 .087 -0.184 0.026
Origin (Foreign) 0.247 .450 -0.459 0.863

Neutralizing
 
 
  

Alexithymia 0.056 .027 0.009 0.106

F = 6.469
df = 7

p < .001
.185

Childhood trauma 0.05 .152 -0.015 0.119
Depression -0.006 .866 -0.084 0.069
Anxiety 0.032 .273 -0.022 0.090
Gender (Male) 0.595 .044 0.029 1.141
Age -0.035 .387 -0.118 0.058
Origin (Foreign) 0.331 .205 -0.19 0.844

Checking
 
 
  

Alexithymia 0.058 .023 0.008 0.106

F = 6.190
df = 7

p < .001
.178

Childhood trauma 0.004 .926 -0.079 0.081
Depression 0.005 .930 -0.089 0.095
Anxiety 0.07 .049 0.006 0.147
Gender (Male) 0.636 .095 -0.104 1.387
Age -0.100 .016 -0.184 -0.014
Origin (Foreign) -0.281 .420 -0.958 0.392

Ordering
 
 
  

Alexithymia 0.03 .290 -0.029 0.084

F=6.155
df = 7

p < .001
.177

Childhood trauma 0.093 .081 -0.015 0.195
Depression -0.041 .463 -0.153 0.076
Anxiety 0.120 .006 0.039 0.205
Gender (Male) 1.094 .021 0.215 2.051
Age -0.047 .525 -0.203 0.117
Origin (Foreign) -0.649 .141 -1.495 0.176

Washing
 
 
  

Alexithymia 0.035 .064 -0.007 0.071

F = 3.644
df = 7

p < .001
.113

Childhood trauma 0.11 .007 0.04 0.194
Depression 0.004 .915 -0.069 0.079
Anxiety 0 .987 -0.044 0.047
Gender (Male) 0.215 .530 -0.45 0.918
Age -0.105 .017 -0.191 -0.013
Origin (Foreign) -0.221 .451 -0.82 0.355

*The independent variables included in each tested model are the mean score on PHQ-9 for depression, SAS for anxiety, TAS-20 for 
alexithymia, and ETISF-SR for childhood trauma, with controlling for gender (male), age (years) and origin (foreign)
**Linear regression with bootstrapping. Bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples. The statistical significances are 
presented with p-values (p<.005 for statistically significant results) and 95% confidence intervals (CI) for bootstrap coefficients (CI 
does not contain zero in statistically significant results, i.e. upper and lower values are both positive or both negative values). 
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.010). The model was statistically significant with F 
= 4.436, p < .001, explaining 16.9% of the variance 
of data, and was adjusted to gender and origin, with 
poorer results for males (p = .029) and foreign stu-
dents (p = .001).

Discussion

The current study evaluates the dimensions of 
obsessive-compulsive symptoms in a non-clinical 
sample consisting of last-year medical students by 
testing the factor structure and internal consistency 
of OCI-R. It examines the predictors of the OCS and 
their effect on academic performance. The OCI-R 
mean score of the sample (M = 14, SD = 11) is simi-
lar to other non-clinical sample of students [10, 22]. 
Twenty-two percent (22.4%) of the participants 

have OCI-R score ≥ 21 indicative of “probable OCD”, 
similar to other studies where the range is between 
20% to 43% [5, 6].

The exploratory factor analysis of OCI-R scale re-
veals a 6-factor structure which replicates the orig-
inal six factors found by Foa et al. [14] with some 
differences in the percentage of variance explained: 
highest percentage of variance is explained by the 
factor ordering in the current sample, while in the 
Spanish sample it is washing. The OCI-R and its 
subscales showed satisfactory internal consistency 
with OCI-R and the subscales ordering and obsess-
ing having highest Cronbach’s alpha (.880, .890 and 
.859 respectively). The same 6-factor structure of 
OCI-R has also been replicated through confirmato-
ry and exploratory factor analyses in a vast majority 
of studies including clinical and non-clinical samples 

The predictors of the six obsessive-compulsive factors are based on the linear regression models, presented in Table 3. The lines 
present the statistically significant results of all conducted analyses.

Figure 1. Predictors of obsessive-compulsive factors

Table 4. Effect of OCI-R factors on academic performance of medical students

   Average academic score B p
95% Confidence Interval

Lower Upper
(Constant) 6.077 .001 4.946 7.126
Ordering -.019 .311 -.057 .016
Obsessing -.046 .020 -.088 -.006
Checking .051 .017 .010 .094
Hoarding -.019 .402 -.067 .025
Washing .014 .607 -.045 .064
Neutralizing .020 .453 -.031 .070
Gender (Male) -.205 .029 -.394 -.029
Age -.006 .762 -.046 .034
Origin (Foreign) -.331 .001 -.517 -.138
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[10, 15, 23-26]. Some cultural differences might ex-
plain the differences in OCS presentation, with the 
German [24] and French [25] samples having high-
est percentage of variance explained by the check-
ing subscale, while in the Korean [15] and Islandic 

[10] sample have highest percentage of variance 
explained by the subscale hoarding. The highest 
scores on the ordering subscale in the current sam-
ple might be explained by the fact that the sample 
consists of medical students in last year of medical 
training, where exam-related neutralizing behavior 
are found quite common [22].

In linear regression models, the subscale ob-
sessing is predicted by anxiety, childhood trauma 
and alexithymia with a statistically significant mod-
el explaining the highest percentage of variance of 
data among other OCI-R factors (44.3%). Obsess-
ing also loads together with clinical and state-re-
lated variables in the second factor analysis con-
ducted in this study. This finding is consistent with 
literature data for higher scores on the obsessing 
subscale than other subscales in individuals with 
anxiety disorders and OCD [14, 15]. The obsessing 
subscale specifically has been shown to have high 
correlation with negative affect [26] and studies 
have already discussed the poor divergent validity 
of the obsessing subscale [15]. Childhood trauma is 
also a statistically significant predictor of hoarding 
and washing. The results are consistent with other 
studies that demonstrate the significant correlation 
between childhood trauma and obsessive-compul-
sive symptoms often co-occurring with symptoms 
of anxiety [11].

Alexithymia is another significant predictor of 
OCS, specifically in the models for prediction of the 
subscales neutralizing (in combination with male 
gender), obsessing (in combination with anxiety 
and childhood trauma), and checking (in combi-
nation with younger age). Depression is not a sta-
tistically significant predictor for any of the OCI-R 
factors in the sample when combined with other 
clinical variables and vulnerability factors, indicat-
ing that obsessive-compulsive symptoms appears 
as a separate construct from anxiety and depres-
sion, with the exception of the obsessing subscale 
which is closely related to clinical outcomes and 
state-dependent variables. Although studies find a 
link between childhood trauma and depression [1, 
27] the linear regression models might suggest that 
this link might not be direct but is rather mediated 
through obsessive-compulsive symptoms, alexithy-
mia and anxiety.

Male gender in the sample was a statistically 
significant risk factor for higher score on the sub-
scales neutralizing and ordering. Other studies of 
OCI-R also point some gender differences in the 
OCS dimensions [15], with men showing high-
er scores on hoarding and checking subscales in 
a Spanish study [26] and on the washing, check-
ing, and obsessing subscales in an Italian study 
[28]. Some obsessive-compulsive symptoms get 
better with age (statistically significant decrease 
of the subscales checking and washing) and some 
are beneficial for academic performance, i.e. un-
like clinically related OCS like obsessing subscale 
which have a statistically significant negative effect 
on academic performance, the subscale checking 
is a statistically significant predictor of higher ac-
ademic scores. 

Limitations of the study have already been de-
scribed in previous paper [17] and include sampling 
bias and recall bias, as well as lack of questionnaire 
to evaluate personality traits to distinguish between 
OCS in OCD and OCPD, as well as lack of clinical sam-
ple for comparison of clinically relevant variables.

In conclusion, the OCI-R is a reliable instrument 
for the evaluation of OCS in medical students, re-
vealing a 6-factor structure similar to other studies. 
An overlap of the obsessing subscale with other 
clinical and state-dependent variable like depres-
sion, anxiety, alexithymia and trauma might impli-
cate the need for further investigation of the po-
tential use of OCI-R as a screening tool for both 
obsessive-compulsive symptoms in medical stu-
dents and history of traumatic experiences in order 
to provide adequate support during medical edu-
cation for students with increased risk of negative 
clinical and academic outcomes.
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Abstract. Background. Misophonia as a selective “hatred of sound” has been poorly understood mental 
condition that characterized by extremely intense negative reaction of emotions, thoughts and behav-
iors to a specific trigger sound. Predominantly sound triggers are made by the human mouth/nose/
throat but may be environmental too. Individuals with misophonia (“misophonics”) may feel anxiety, 
panic and even rage when exposed to triggers, that impairs their ability to complete everyday tasks and 
engage in usual social activities and interactions as well as romantic relationships. Taking into account 
the presence of a certain proportion of misophonics among sexually active young people we aimed to 
establish the quality of sexual life (QoSL) in individuals with misophonia and their partners. Methods. 
We investigated QoSL in 67 individuals with misophonia and 67 their partners aged 23.8±5.2 years. 
Standard questionnaires Sexual Quality of Life-Female, Female Sexual Function Index, Sexual Quality 
of Life-Male and International Index of Erectile Function were used. Obtained data we compared with 
QoSL survey results in 67 couples without misophonia aged 24.1±5.7 years. Results. Individual scores 
characterizing QoSL in misophonics from both sexes and their partners are statistically significantly dif-
ferent from these indicators among their peers, volunteers without misophonia. In misophonics with 
comorbid mental disorders QoSL parameters are even lower. Conclusion. Misophonia is decreasing the 
quality of sexual life in sufferers both sexes and their partners. Comorbid mental and especially depres-
sive disorders further aggravate QoSL in misophonics. Detailed study of the impact of misophonia on the 
sexual behavior requires future researches involving more patients.

Key words: misophonia, relationships, quality of sexual life, triggers

ВЛИЯНИЕ НА МИЗОФОНИЯТА ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО 
НА СЕКСУАЛНИЯ ЖИВОТ

Олег Банира, Оксана Юркив, Олег Никитин, Ирина Венцкивска, 
Звенислава Кечур, Вячеслав Дидковский

Резюме. Въведение. Мизофонията, селективна „непоносимост към шум“, е недобре познато пси-
хично състояние, което се характеризира с крайно негативна емоционална, мисловна и поведен-
ческа реакция към специфичен звуков тригер. Звуковите тригери са предимно от човешка уста, 
нос или гърло, но могат да идват и от околната среда. Индивидите с мизофония („мизофоници“) 
могат да изпитват тревожност, паника и дори ярост при излагане на тригера, които могат да ув-
редят годността им да се справят с ежедневни задачи и да се ангажират в социални дейности 
или романтични отношения. Отчитайки немалкия дял мизофоници сред сексуално активните 
млади хора, ние опитахме да оценим качеството на сексуалния живот (QoSL) при инидивиди с 
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мизофония и техните патрньори. Методи. Изследвахме QoSL при 67 души с мизофония и 67 тех-
ни патрньори на средна възраст 23.8±5.2 години със стандартните въпросници Sexual Quality of 
Life-Female, Female Sexual Function Index, Sexual Quality of Life-Male и International Index of Erectile 
Function. Получените данни бяха сравнени с резултатите от проучване на QoSL при 67 двойки без 
мизофония на средна възраст 24.1±5.7 години. Резултати. Индивидуалните стойности, характери-
зиращи QoSL от двата пола и техните партньори, са статистически значимо различни от съответ-
ните индикатори при техните връстници, доброволци без мизофония. При мизофоници с комор-
бидни психични разстройства параметрите на QoLS са още по-ниски. Заключение. Мизофонията 
влошава качеството на сексуалния живот при засегнатите и от двата пола и при техните партньо-
ри. Коморбидните психични разстройства, и особено депресията, допълнително утежняват QoLS. 
Детайлното изследване на влиянието на мизофонията върху сексуалното поведение изисква до-
пълнителни проучвания с по-голям брой участници.
Ключови думи: мизофония, отношения, качество на сексуалния живот, тригери

Introduction

Misophonia as a selective “hatred of sound” has 
been poorly understood mental condition. In its de-
scription misophonia is characterized by extreme-
ly intense negative reaction of emotions, thoughts 
and behaviors to a specific trigger sound. In addition 
to auditory triggers visual ones can also elicit similar 
strong responses when they are associated with a 
person that produces the trigger sounds. Sources of 
unpleasant sounds or visual agitators can be family 
members, roommates, close friends, sexual part-
ners, spouses, co-workers, colleagues or strangers. 
Predominantly sound triggers are produced by the 
human mouth/nose/throat and include chewing, 
crunching, slurping, lip-smacking, breathing, whis-
pering, throat clearing sounds, repetitive sniffing, 
etc. Sounds of clocks ticking or pen clicking, tap-
ping, typing, fork or silverware scraping over the 
plate, and many other sounds produced by people, 
or even environmental (animal/cars, machinery) 
sounds, can also be triggers. Visual, kinesthetic, 
and/or olfactory triggers described as “misokine-
sia” like open-mouth eating, foot tapping, fidgeting, 
repetitive movements by fingers or leg shaking, can 
also cause significant irritation in some individuals 
with selective sound hypersensitivity. Interestingly 
enough, people who are emotionally closer to suf-
ferers usually produce their worst triggers, while 
strangers irritate less [1-6]. 

Lately the term “misophonics” has been used 
to indicate misophonia sufferers. More often than 
not, misophonics experience high degree of anxi-
ety, panic and rage. Over the time when they have 
been exposed to repetitive audial/visual triggers, 
it starts impairing their ability to complete daily 
tasks, or to engage in their normal social activi-
ties and in romantic relationships. Misophonia suf-

ferers register their triggering sounds differently 
compared to others. The response and emotional 
reaction to them can be magnified, thus reaching 
levels of disgust, severe irritatation, anger, vio-
lence, or aggression. Often misophonics have to 
leave the triggering situation with “fight or flight” 
response. Despite a certain amount of misophon-
ics in community, misophonia is still not included 
into the Diagnostic and Statistical Manual of Men-
tal Disorders. The International Statistical Classifi-
cation of Diseases and Related Health Problems, 
10th revision (ICD-10), also has no option to offi-
cially classify the disorder and goes by the code of 
H93. 233 “Hyperacusis” [7-13]. 

According to our experience, misophonics 
have a good insight and they are very self-aware 
of it and may seek help proactively. Mainly private 
topics and interpersonal romantic relationships 
with destructive consequences are discussed on 
misophonia related web pages and testimonies. 
The majority of misophonia clients look for help 
with reading and educating themselves about the 
topic in misophonia related chat groups. By the 
time when they reach out for professional help 
they already know that they have misophonia [14-
17].

Currently, it is a common knowledge that dif-
ferent mental conditions and disorders can im-
pact close relationships and quality of sexual life 
(QoSL) in sufferers. Stress symptoms influence sex-
ual intercourse frequency among young women 
and directly impact on their sexual health [18]. Fe-
males with major depression are often character-
ized by sexual dysfunction and marital problems 
that can lead to both defective sexual and overall 
health quality of life [19]. Depressive disorder in 
men is related to both psychological and the phys-
ical aspects of sexual function, and the severity of 
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depressive symptoms correlates with the degree 
of male sexual dysfunction. Clinical and epidemi-
ological studies demonstrate that depression and 
other mental illnesses are associated with im-
pairments of sexual function and satisfaction in 
untreated and even treated males and females. 
Presence of obsessive-compulsive disorder (OCD) 
and panic disorder (PD) is a risk factor of sexual 
dysfunction in 57.1% among male, and in 63.6% 
among female patients with OCD. Males and fe-
males with PD experienced sexual dysfunction in 
38% and 36% correspondingly, unrelated to phar-
macotherapy. Sexual avoidance was noted in 64% 
of females with PD and in 60.6% of females with 
OCD. Anorgasmia was registered in 24.2% of the 
females with OCD. Sexual complaints are also com-
mon in patients with generalized anxiety disorder 
reaching 35–50% of all cases. [20-23]. Gender 
identity may be altered by psychotic symptoms in 
patients with schizophrenia, with aberrant impact 
on their sexual behavior [24].

Higher rates of risky sexual behavior or else, 
avoidance of sex with individuals with mental 
pathology should inform clinicians to ask about 
sexuality and the tribulations around it. Despite 
this, some psychiatrists, psychotherapists and psy-
chologists working with these patients quite often 
might ignore asking questions about their sexual 
problems [25]. When medical professionals in-
vestigate mental health state in misophonics, it is 
beneficial to assess explore sufferers’ specific indi-
vidual sexual intimate needs [26-29]. 

Taking into account the presence of miso-
phonics among sexually active young people, 
there is a possibility that misophonia can influ-
ence the dynamics of close relationships; and it 
may as well probably influence couples’ sexual 
adaptation or partner sexual relationship/behav-
ior [8, 10, 30]. 

The aim of our study was to determine the qual-
ity of sexual life in individuals with misophonia and 
their partners. 

Subjects and methods
From May 2016 to April 2022 we recruited 67 

individuals with misophonia and 67 their partners 
aged 23.8±5.2 years. Male-to-female ratio among 
misophonics was 1:2.7 (18/49), and 2.7:1 (49/18) 
among their partners respectively. 

Self-report questionnaires were used for eval-
uation of sexual satisfaction in females and males. 
The obtained results in misophonics were compared 
with the results of a voluntary anonymous survey 

of control healthy volunteers recruited among the 
students/interns of our Medical University with-
out misophonia or other distinct mental pathology, 
aged 24.1±5.7 years (n=67), with male-to-female 
ratio 1:2.7 (18/49), and their partners (n=67 0 with 
male-to-female ratio 2.7:1 (49/18).

Participants with misophonia were recruited 
during outpatient visits to psychiatrists/psychother-
apists (n=28, 41.8%), gynecologists (n=16, 23.9%), 
otorhinolaryngologists (n=14, 20.9%) and urologists 
(n=9, 13.4%). Some participants in the study (n=42, 
62.7%) spontaneously informed us about the pres-
ence of misophonia, and in the rest (n=25, 37.3%) 
we suspected the condition during history taking at 
the initial visit to the doctor, and deliberately asked 
about it. 

For objectivity, the study included only couples 
in stable relationships characterized by self-con-
firmed duration of regular intimacy lasted more 
than 3 months. Participants with chronic urological/
gynecological pathology that might influence quali-
ty of sexual life were excluded.

Anonymity was guaranteed to all subjects of 
our study and informed consent was obtained 
from all of them. 

Presence or absence of misophonia in all par-
ticipants was evaluated by the use of the 6-item 
Amsterdam Misophonia Scale (A-MISO-S) de-
veloped by Schröder et al. in 2013 [31]. Newly 
developed Misophonia questionnaires have not 
been used because the study began long before 
of their validation.

We used the Sexual Quality of Life-Female 
(SQOL-F) self-report questionnaire for evaluation of 
sexual satisfaction in females. SQOL-F questionnaire 
is a short instrument developed by Symonds et al. 
(2005) which focuses on sexual self-esteem, emo-
tional and relationship issues, specifically assessing 
the quality of sexual life in females. It consists of 18 
items and each item is rated on a six-point response 
(from completely agree to completely disagree). 
The response categories in our participants were 
scored from 1 to 6 with a possible total score of 18–
108. The higher total score reflects higher quality of 
sexual life in females [32, 33]. For complete evalu-
ation of QoSL in females we also used the 19-item 
questionnaire Female Sexual Function Index (FSFI) 
developed by Rosen et al. (2000), containing 6 sub-
scales: sexual satisfaction, arousal, sexual desire, 
lubrication, orgasm, and pain during intercourse. 
Every characteristic is rated on a six-point response, 
with higher scores reflecting greater sexual satis-
faction. Every response category in our participants 
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was scored from 1 to 6 with a possible total FSFI 
score of 6–36 [34]. 

For evaluation of QoSL in males we used the 
15-item International Index of Erectile Function 
(IIEF) and the 11-item Sexual Quality of Life-Male 
(SQOL-M), both self-report questionnaires. The 
higher IIEF score (ranged 5-75) reflects less erec-
tile dysfunction, while higher SQOL-M total score 
(ranged 11-66) reflects a greater sexual quality of 
life in men [35, 36].

Differential diagnostics for excluding of hearing 
diseases such as hyperacusis, tinnitus or others, 
was performed by audiometric tests and followed 
by otorhinolaryngologist/audiologist counselling. 
All subjects with confirmed misophonia passed 
hearing evaluations.

The distribution of parameters was presented 
by Mean ± Standard Deviation (M±SD). The un-
paired t-test and the Mann-Whitney U-test were 
used to determine differences in participants’ 
scores. Pearson’s correlation coefficient was used 
to assess the relationships of misophonia severity 
calculated by total A-MISO-S-score and scores that 
characterized QoSL in males and females. To deter-
mine the relationship between variables and ED in 
males we used logistic regression. Statistical signifi-
cance was set at p<0.05 [37].

Results
Comorbid mental disorders in misophonics 

were found in 38 (56.7%) cases, and included 
generalized anxiety disorder, GAD (n=13, 17.9%): 
9 females, 4 males; OCD (n=6, 9.0%): 4 females, 
2 males; PD (n=7, 10.4%): 5 females, 2 males; re-
lationships obsessive-compulsive disorder, ROCD 
(n=3, 4.5%): 3 females; and depressive disorder, 
DD (n=9, 13.4%): 6 females, 3 males.

In 29 (43.3%) individuals misophonia was 
found alone, without any other confirmed con-
comitant mental pathology. Distribution of 
sufferers with misophonia only (M), misopho-
nia with GAD (M+GAD), misophonia with OCD 
(M+OCD), misophonia with PD (M+PD), misopho-
nia with ROCD (M+ROCD), and misophonia with 
DD (M+DD) is presented in Figure 1.

Taking into account the presence of mental 
comorbidities, we analyzed misophonics with 
comorbid mental disorder separately from those 
who have misophonia only. Data for female miso-
phonics, female-partners of misophonic males, 
and female controls, are presented in Table 1.

Total FSFI and SQOL-F scores in the assessed 
females are presented in Figure 2.

As shown in Figure 2, the quality of sexual life 
in female misophonics and female partners of 
men with misophonia, is worse than in the con-
trol group. Сoncomitant mental disorders further 
impair QoSL, with accompanying depressive dis-
orders having the worst impact in females with 
misophonia.

Data for male misophonics, male partners of 
misophonic females, and male controls, are pre-
sented in Table 2.

Total IIEF and SQOL-M scores in the assessed 
males are presented in Figure 3.

As shown in Figure 3, the quality of sexual life 
in male misophonics and male partners of women 
with misophonia is lower than in the control group. 
Сoncomitant mental disorders further impair QoSL, 
with accompanying depressive disorders having the 
worst impact in males with misophonia.

Fig. 1. Distribution of sufferers with misophonia only and 
with misophonia and concomitant mental disorders

Fig. 2. Total FSFI and SQOL-F scores in the assessed females

Legend: FM – female misophonics; FM+DD – females misophonics with depres-
sive disorder; FM+GAD – female misophonics with generalized anxiety disorder; 
FM+PD – female misophonics with panic disorder; FM+OCD – female misophonics 
with obsessive compulsive disorder; FM+ROCD – female misophonics with rela-
tionships obsessive compulsive disorder; FP – female partners of misophonic males
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As presented in Tables 1-2 and Figures 2-3, 
presence of comorbid mental disorders in miso-
phonics is worsening their QoSL. According to our 
data, the presence of concomitant depression 
has the worst effect on QoSL in misophonics af-
fecting most aspects of sexuality in both sexes. 

In females with DD and misophonia the 
SQOL-F total score was 39.1±2.7 vs 91.6±4.7 in 
controls (p<0.05). FSFI total scores were 13.4±1.7 
vs 31.3±0.7, accordingly (p<0.05). In males with 
DD and misophonia the SQOL-M total score 
was 20.3±4.7 vs 61.2±4.3 in controls (p<0.05), 
while IIEF total scores were 26.6±2.3 vs 67.2±5.7 
(p<0.05). In females with misophonia without co-
morbid mental disorders the QoSL scores were 
statistically significantly lower that in controls – 
and higher than in individuals with any comorbid-
ity. Misophonic males with misophonia only also 
had lower scores than controls, and higher scores 
than the comorbid cases

As presented in Tables 1-2 and Figures 2-3, the 
quality of sexual life in male and female partners of 
misophonics is significantly lower than in controls 
at the same age. Female partners of males with 
misophonia reported less orgasm and sexual sat-
isfaction after intercourses with preserved sexual 
desire and arousal. Decreased sexual desire, orgas-
mic feelings, frequency of intercourse, and overall 
satisfaction, with preserved erectile function, were 
found in male partners of females with misophonia.

Fig. 3. Total IIEF and SQOL-M scores in the assessed males

Legend: MM – male misophonics; MM+DD – male misophonics with depres-
sive disorder; MM+GAD – male misophonics with generalized anxiety disorder;  
MM+PD – male misophonics with panic disorder; MM+OCD – male misophonics 
with obsessive compulsive disorder; MP – male partners of misophonic females.

Table 1. Results for female misophonics, female-partners of misophonic males, and female controls

ITEMS FM+DD FM+GAD FM+PD FM+OCD FM+ROCD FM FP Controls

A-MISO-S score 8.9±4.3# 10.2±4.7# 9.8±5.7# 10.6±3.4# 8.7±5.1# 9.2±3.6# 0 0

SQOL-F

Psycho-sexual feelings 17.3±4.8# 19.2±3.8# 21.6±5.1# 22.3±6.4# 23.2±7.2# 26.3±6.2# 30.3±4.1# 36.6±4.3

Sexual and relation-
ship satisfaction 10.8±3.9# 13.6±2.8# 15.2±4.3# 15.3±2.1# 16.1±2.6# 18.7±3.8# 20.2±4.4# 24.8±5.2

Self-worthlessness 5.3±1.8# 6.1±1.7# 7.4±2.2# 8.7±3.1# 8.1±2.3# 10.2±2.4# 11.1±1.6# 14.9±3.1

Sexual repression 5.7±1.9# 5.8±2.1# 7.1±2.6# 8.2±2.1# 7.9±0.8# 9.7±1.6# 12.2±0.9# 15.3±2.1

Total score 39.1±2.3# 44.7±3.2# 51.3±2.8# 54.5±2.7# 55.3±3.5# 64.9±2.8# 73.8±3.4# 91.6±4.7

FSFI

Desire 2.4±0.9# 3.2±0.9# 3.9±0.7# 3.5±1.4# 2.7±0.7# 2.9±0.7# 4.6±1.3 4.8±1.2

Arousal 2.2±0.4# 2.7±1.4# 2.4±0.7# 2.1±1.6# 2.5±0.9# 3.5±0.8# 4.7±0.7 5.1±0.4

Lubrication 2.1±0.4# 3.1±0.8# 2.9±1.9# 3.2±1.0# 2.8±1.2 3.6±1.3# 4.1±0.9# 5.2±0.8

Orgasm 2.0±0.8# 1.9±0.6# 2.8±1.9# 2.9±1.8# 2.6±1.3# 2.7±1.3# 3.3±1.2# 4.9±1.1

Satisfaction 1.9±0.6# 1.8±0.9# 2.7±1.4# 2.1±0.9# 2.7±0.6# 2.6±1.3# 3.1±0.9# 5.1±0.6

Pain 2.8±0.7# 3.2±1.5# 2.1±1.6# 3.7±0.3# 3.6±0.9 3.8±0.9# 3.8±0.3# 5.3±0.3

Total score 13.4±0.8# 15.9±1.8# 16.8±1.6# 17.5±1.6# 16.9±1.5# 19.2±1.2# 23.6±0.9# 31.3±0.7

Legend: FM – female misophonics; FM+DD – females misophonics with depressive disorder; FM+GAD – female misophonics with generalized anxiety disorder; 
FM+PD – female misophonics with panic disorder; FM+OCD – female misophonics with obsessive compulsive disorder; FM+ROCD – female misophonics with 
relationships obsessive compulsive disorder; FP – female partners of misophonic males; # – p<0.05 in comparison with female controls.
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By open questioning we searched for the emo-
tional responses of misophonics and their partners 
to the triggers. The questions were, according-
ly, “What emotion do you feel when you are trig-
gered?” to the misophonics, and “What emotion 
do you feel when you have received comments 
from your partner about the triggers that you pro-
duced?” – to their partners. The answers are pre-
sented in Table 3.

As shown in the Table 3, both misophonics and 
their partners experience negative emotions during 
romantic relationships. All partners of the miso-
phonics reported to the doctor feelings of confu-
sion or embarrassment at the mealtime with loved 
ones, and a significant proportion of them reported 
also experiencing negative feelings in other situa-
tions that interfere with the atmosphere of intima-
cy and living together.

Table 2. Results for male misophonics, male-partners of misophonic females, and male controls

Legend: MM – male misophonics; MM+DD – male misophonics with depressive disorder; MM+GAD – male misophonics with generalized anxiety disorder; MM+PD 
– male misophonics with panic disorder; MM+OCD – male misophonics with obsessive-compulsive disorder; MP – male partners of misophonic females; # – p<0.05 
in comparison with male controls.

ITEMS MM+DD MM+GAD MM+PD MM+OCD MM MP Control

A-MISO-S score 9.3±3.7# 9.7±4.6# 8.5±3.5# 9.5±4.5# 8.9±5.7# 0 0

IIEF

Erectile function 8.2±0.7# 10.1±0.8# 11.5±1.5# 12.5±0.5# 17.4±2.7# 22.6±3.1# 27.6±2.4

Orgasmic function 4.1±1.0# 4.3±1.6# 5.5±2.5# 7.0 ±2.0 # 7.2±2.0# 8.3±1.9# 10.2±1.8

Sexual desire 5.5 ±2.1# 5.9 ±0.7# 7.0 ±2.0 # 5.5±3.5# 5.1 ±1.8# 6.2±2.1# 8.4±1.6

Intercourse satisfaction 5.1±1.8# 6.1±3.2# 6.5 ±3.5 # 8.5 ±2.5 # 8.3±2.5# 8.6±3.2# 12.9±2.1

Overall satisfaction 3.7±1.3# 3.9 ±1.4# 4.5 ±0.5# 5.0 ±2.0# 5.2±3.3# 6.7±2.3# 8.4±1.6

Total score 26.6±2.3# 30.3±3.4# 35.0±2.0# 38.5±2.5# 43.2±6.4# 52.4±4.2# 67.2±5.7

SQOL-M score 20.3±4.7# 24.8±5.2# 29.5±6.5# 36.5±5.5# 40.7±3.8# 48.3±6.7# 61.2±4.3

Table 3. Emotional responses in mispohonics and their partners

Misophonics, n=67 Partners of misophonics, n=67

Emotional response n (%) Emotional response n (%)

Anxious 48 (71.6) Anxious 17 (25.4)

Annoyed 62 (92.5) Annoyed 59 (88.1)

Feeling angry 18 (26.9) Mental discomfort 61 (91.0)

Feeling guilty 32 (47.8) Feeling guilty 27 (40.3)

Distracted 39 (58.2)

Disgusted 27 (40.3) Tension in the relationships 62 (92.6)

Violence 5 (7.5) Shamed 9 (13.4)

Panicking 7 (10.4) Confused/embarrassed at the mealtime 67/(100)

Desire to leave situation/room/person 46 (68.7) Desire to end the relationships 28 (41.8)

Discussion

Sexual life is an integral part of human exist-
ence. According to our 30 years of medical experi-
ence and observations, numerous factors including 
different somatic illnesses, mental disorders and 
specific mental conditions like acute/chronic stress 
or interpersonal conflicts in the couples, might have 

some negative effect on QoSL. Possible impact of 
misophonia, a mysterious selective adverse sound 
hypersensitivity, on the QoSL is still unclear and 
never has been studied before our research.

Misophonia is a newly recognized mental condi-
tion that challenges sufferers and the medical com-
munity. The patients with misophonia seek help 
with variety of specialties: psychiatry, behavioral 
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therapy, neurology, psychology, audiology and psy-
chosomatic medicine. Some researchers argue that 
misophonia and psychiatric disorders are unrelated. 
Others believe that psychiatric disorders and miso-
phonia might co-occur or that misophonia might 
be just a symptom of other mental diseases [4, 5, 
38]. Currently, it remains unclear how misophonia 
relates to other psychiatric impairments or condi-
tions, but latest research by Banker et al. (2022) 
suggests that misophonia and obsessive-compul-
sive symptoms loaded onto the same factor shar-
ing a latent psychiatric dimension characterized by 
aberrant computations of social controllability [39].

Schröder A et al. (2013) classify misophonia as 
a separate form of psychiatric disorder. Their re-
sults showed a pattern of intense reactions to spe-
cific stimuli, avoidance, and worry that matched 
with traits of other psychiatric disorders, i.e., social 
phobia, post-traumatic stress disorder, personality 
disorders with impulsive aggression, intermittent 
explosive disorder, autism spectrum disorder, sen-
sory processing disorders, antisocial personality 
disorder, and phonophobia. Although nosologi-
cal status of misophonia is still a topic of debate, 
Schröder’s findings seem to call for misophonia to 
be conceptualized as a subtype of discrete psychi-
atric disorder [31].

Lately the concept of misophonia’s origin con-
tinued to be under debate but classification of 
misophonia is gaining momentum to be included 
into the nosology list. According to the consensu-
al definition of misophonia by Swedo et al. (2022) 
misophonia is best defined as a disorder, not a “con-
dition” [40]. 

In our sample comorbid mental disorders 
were diagnosed in 38 (56.7%) cases. Presence of 
misophonics without comorbid mental disorders 
in our study (n=29, 43.3%) supports Taylor’s and 
Schröder’s viewpoint about misophonia as a sepa-
rate entity [31, 41].

Recent studies put forward new hypothe-
ses about the etiology, pathogenesis, and possi-
ble methods of treatment of selective “hatred of 
sound”. Kumar et al. (2017) found an atypical func-
tional connectivity between anterior insular cortex 
in misophonics and their network of brain regions 
responsible for the processing and regulation of 
emotions, including ventromedial prefrontal cortex, 
posteromedial cortex, amygdala and hippocampus. 
In 2021 the same authors proposed a fundamental-
ly different approach to the genesis of this mental 
condition. Based on functional magnetic resonance 
imaging results, they hypothesized that misopho-

nia is based on “hyper-mirroring” of the orofacial 
actions of others with triggers being the “medium” 
via which action of others is excessively mirrored. 
Researchers summarized that misophonia is not 
just an abreaction to triggers, but expression of ac-
tivity in parts of the brain motor system responsible 
for producing triggers—thereby misophonia has 
acquired pathophysiological substantiation. These 
results help to understand misophonia’s origin and 
emotional and behavioral features in misophonics 
and may be used in developing efficacious treat-
ment approach [42, 43].

Different forms of therapies have been tried, 
and few of them have shown limited success. 
Psychological interventions for misophonia man-
agement include cognitive behavioral therapy, ac-
ceptance and commitment therapy, and dialectical 
behavior therapy, with moderate demonstrated ef-
ficacy [6]. The neural repatterning technique may 
be helpful in some cases. Cowan et al. (2021) pro-
pose a principally new view on the problem suggest-
ing that traits of rigidity combined with classical 
conditioning, operant conditioning, toxic hopes and 
generalization, play a role in the development and 
maintenance of misophonic symptoms. Following 
this model, the authors present a treatment ap-
proach that consists of ending toxic hope, reduc-
ing avoidance that is a feature of misophonics, and 
stimulus engagement [3, 44].

Currently, there are few studies that have inves-
tigated pharmaceutical options to treat misophonia. 
Pharmacotherapy with fluoxetine or β-blockers in 
misophonics demonstrate limited efficacy. β-block-
ers are able to relieve misokinesia manifestations 
[13, 45]. Methylphenidate has also been used to 
attenuate misophonic symptoms [46]. Pharmaco-
logic intervention might modulate the intensity of 
symptoms or the degree of the response-reaction 
to trigger sounds in misophonics but does not elim-
inate them completely.

There is a high probability that we cannot elim-
inate misophonic symptoms completely but we can 
only decrease their intensity and modulate their 
reactive response. We are looking for trials where 
combined approach of psychotherapy and medica-
tion management can be used for more successful 
treatment in sufferers. Ideally the treatment should 
be tailored to each person individually depending 
on comorbidities and personal situation. It will in-
volve a combination of medication management 
and therapeutic/behavioral approach, as well as 
education and counseling of the patient’s partner(s) 
and family members. 
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Urologists and gynecologists in daily practice of-
ten encounter a variety of mental pathologies in 
patients. A relationship is found between individual 
urological/gynecological diseases and sexual func-
tioning and mental health status [47, 48]. In our 
own experience, the most frustrating part for med-
ical providers is to explain to individuals with miso-
phonia that they have a mental condition that looks 
like a disorder but has no classification or approved 
treatment. 

Our study addresses the private topic of qual-
ity of sexual life in individuals with misophonia. To 
the best of our knowledge, this is the first paper on 
negative influence of misophonia on the quality of 
sexual life in sufferers. Based on approved stand-
ard questionnaіres, we have demonstrated that 
QoSL scores in misophonics from both sexes and 
their partners are significantly different from those 
among their peers, volunteers without misophonia. 
According to our data, presence of comorbid men-
tal disorders worsens QoSL even more.

It seems that specific daily strongly expressed 
demands by misophonics to their partners con-
cerning because of their triggering behavior (“Do 
not chew!”, “Do not eat with open mouth!”, “Do 
not produce triggers, it hurts me!”, etc.) cause part-
ners’ mental discomfort (n=61, 91.0%), guilt (n=27, 
40.3%), shame (n=9, 13.4%), annoyance (n=59, 
88.1%), anxiety (n=17, 25.4%), tension in the re-
lationships (n=62, 92.6%), and even desire to end 
the relationships (n=28, 41.8%), thereby negatively 
affecting the components of sexual pleasure in per-
sons who live with sufferers. It is noteworthy that 
all the partners of the misophonics reported feeling 
confused/embarrassed at the mealtime with loved 
ones (Table 3).

Misophonia as a mental condition can be ex-
tremely distressing to the sufferers and their part-
ners. It can cause conflict in relationships, make it 
difficult for couples to be intimate, and enjoy cer-
tain public places. In addition, as reported by our 
participants, remarks made by partners may be 
hurtful. The behavior of the person with misopho-
nia starts changing and negatively influences the 
relationship.

In our opinion, autistic traits that are indeed el-
evated in a significant part of misophonics may also 
negatively impact on the QoSL in their couples due 
to difficulties in autistic interpersonal communica-
tion [49, 50].

The lack of clear understanding of misophonia 
forces breakthrough in research to find out the 
essence of that mental condition and develop its 

effective treatment modalities. The Misophonia 
Institute that was founded by Tom Dozier and col-
leagues in 2015 is promoting research and collabo-
ration of treatment professionals to enhance both 
understanding and treatment in sufferers, educa-
tion of individuals and families who are struggling 
with misophonia.

Proposed latest Panel definition of that con-
dition might be considered an important step to 
clarity and better understanding and supporting of 
misophonia sufferers. It seems that correct regula-
tion of emotions is fundamental for understanding 
predictors of severity and targets for treatment in 
misophonics. We consider that promising research 
on these issues should be coordinated and accept-
ed by consensus from leading experts [40, 51, 52].

 Our study has three principal limitations. The 
first one is the small subgroup of males with miso-
phonia – only 18 individuals. The second one is the 
small number of misophonics with mental comor-
bidities from both sexes which does not help us 
to determine the true impact of concomitant DD, 
GAD, PD, ROCD, OCD on sexuality of misophonics. 
The third limitation is lack of comparison of the 
quality of sexual life before and after misophonia 
management, and hence, the unclear effect of 
performed treatment on analyzed scores. This ap-
proach can be considered as a prospect for further 
research – and in larger samples of sufferers, thus 
contributing to increase the databases of miso-
phonics [4, 8, 29]. 

Conclusions
Misophonia is decreasing the quality of sexual 

life in sufferers from both sexes and their partners. 
Comorbid GAD, OCD, ROCD, PD, and especially de-
pressive disorders, further aggravate QoSL in miso-
phonics. Detailed study of the impact of misopho-
nia on sexual behavior requires future research 
involving larger number of patients.
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FOOT DOMINANCE AS A BIOLOGICAL MARKER OF SCHIZOPHRENIA. 
ANALYSIS OF THE ITEMS OF A COMBINED FOOT DOMINANCE SCALE

Katerina Akabalieva1, Asen Beshkov2, Vasil Kotetarov1

1Department of Psychiatry and Medical Psychology, Faculty of Medicine, Medical University – Sofia, Bulgaria 
2Department of Psychiatry and Medical Psychology, Faculty of Medicine, Medical University – Plovdiv, Bulgaria

Abstract. Aims and methods: The aim of the study was to investigate left foot dominance as a biological 
marker of neurodevelopmental disorder in schizophrenia. Four complex foot dominance tests, admin-
istered as performance assessments, not as preference questionnaires, were assessed in a sample of 
180 subjects (98 patients with schizophrenia and 82 control subjects). Multivariate Analysis of Variance 
(MANOVA), non-parametric and cluster analyses were performed. Results: Left foot dominance was sig-
nificantly higher in schizophrenia patients compared to control subjects. Clinical implications: Cultural 
pressures are less likely to impact foot preference than hand preference, suggesting that foot domi-
nance is a better indicator of lateralization among different countries and societies.
Key words: schizophrenia, neurodevelopmental disorder, lateralization, foot dominance, biological 
marker, complex foot dominance tests

КРАЧНОТО ДОМИНИРАНЕ КАТО БИОЛОГИЧЕН МАРКЕР  
ЗА ШИЗОФРЕНИЯ. АНАЛИЗ НА АЙТЪМИТЕ НА КОМБИНИРАНА  

СКАЛА ЗА КРАЧНО ДОМИНИРАНЕ
Катерина Акабалиева1, Асен Бешков2, Васил Котетаров1

1Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински факултет,  
Медицински университет – София 
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Резюме. Цел и методология: Целта на изследването е да се проучи лявото крачно доминиране 
като биологичен маркер за разстройство на невроразвитието при пациенти с шизофрения. 
Приложени са четири комплексни теста за крачно доминиране в извадка от 180 случая (98 
пациенти с шизофрения и 82 контроли), оценени на база изпълнението на задачите, а не като 
самооценка. В процеса на статистическата обработка са използвани мултивариантен анализ 
на вариациите (MANOVA), непараметричeн и клъстерен анализ. Резултати: Лявото крачно 
доминиране е значително по-често срещано при шизофренно болни пациенти в сравнение с 
контроли. Клинично приложение: Социалният натиск, който се оказва в различните поколения, 
има по-малко въздействие върху крачното доминиране в сравнение с ръчното. Това предполага, 
че крачното доминиране е по-добър индикатор за мозъчна латерализация сред различните 
държави и общества.
Ключови думи: шизофрения, разстройства в невроразвитието, латерализация, крачно 
доминиране, биологичен маркер, комплексни тестове за крачно доминиране
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Introduction
Lateralization of brain functions is charac-

teristic for human nervous system, although it is 
observed among many creatures in the animal 
kingdom [1-3]. Some major examples of brain 
asymmetry are linguistic lateralization, emotional 
processing, and face perception. Hand, foot, eye 
and ear dominance demonstrate the functional 
lateralization of the brain. Foot dominance refers 
to the dominant or preferred foot when perform-
ing manipulative or mobilizing actions in a bilateral 
context [4-6] like kicking a ball (skilled movement) 
or standing on one foot (unskilled/stabilizing/bal-
ancing movement). 

Cerebral lateralization is a key dimension of 
neurodevelopment; hence, abnormal brain lateral-
ization is part of the pathogenesis of schizophrenia. 
Boklage demonstrates that schizophrenia is asso-
ciated with excessive left or mixed foot preference 
[7]. Some major studies on hand, foot and eye dom-
inance report more left dominance in patients with 
schizophrenia than in control subjects [8, 9]. A pro-
spective study uses the more frequent left or mixed 
foot and eye dominance, but not hand dominance, 
as differentiating those children who would later 
develop schizophrenia spectrum disorders from 
those who wouldn’t develop such disorders [10]. 
One study, however, could not confirm such a pref-
erence in patients with schizophrenia – neither for 
eye, nor for foot dominance [11].

The most widely used approach for assessing 
laterality is hand dominance. Our findings on hand 
dominance show no difference in left-handed-
ness between schizophrenia patients and control 
subjects. On the contrary, we found a statistically 
significant higher frequency of left-eyedness and 
left-footedness in schizophrenic patients as com-
pared to controls [12]. That discrepancy was ob-
tained despite the fact that we used a great number 
(30) of tests for hand dominance – a combination 
of four of the most popular and widely used scales 
for measuring hand dominance, i.e., Edinburgh 
Handedness Inventory (EHI), Annett Hand Prefer-
ence Questionnaire (AHPQ), Chapman and Chap-
man Questionnaire, Hand Preference Demonstra-
tion Test (HPDT), along with seven other hand tests 
assessing spontaneity and precision. These results 
could be explained by the different influences on 
hand and foot dominance. Foot dominance is much 
less subject of social influence, and for this reason 
it is a better indicator of lateralization than hand 
dominance [5, 13-18], which is strongly culturally 
influenced – the cultural pressure during the totali-

tarian regime, and the material world of appliances, 
devices, instruments, adapted to right-handed indi-
viduals [19].

The preference of a dominant foot is not as 
affected by cultural influences, which makes it an 
objective indicator of brain lateralization. In this 
context, the aim of the present study was to study 
the frequency of left foot dominance as a biological 
marker of neuronal dysontogenesis in patients with 
schizophrenia and control subjects, using complex 
foot dominance tests.

This study is part of a larger research project on 
the relations between six groups of markers of neuro-
nal dysontogenesi – left-handedness, left-footedness, 
left-eyedness, minor physical anomalies, digit ratio 
and cognitive (attention and memory) deficit [20].

Methods

Subjects
The study was conducted in the Clinic of Psychi-

atry at the Alexandrovska University Hospital in Sofia 
and at the State Psychiatric Hospital in Radnevo. The 
sample included 98 (56 men, 42 women) consecutive-
ly admitted schizophrenia inpatients with mean age 
of 44.51 years (SD = 10.73, range 23-67) for men and 
42.20 years (SD = 11.38, range (21-63) for women.

The patients satisfied the Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders, 5th revision (DSM-V), 
criteria for diagnosis of schizophrenia on the basis of 
case records review, DSM-V based semi-structured 
interview, and information obtained from relatives 
for stronger validation of the diagnosis. In order 
to enhance the homogeneity of the schizophrenia 
group, potential subjects were excluded if they had 
a history of drug or alcohol abuse, an identifiable 
neurological disorder (seizure disorder, head injury, 
multiple sclerosis, etc.), and any signs of intellectual 
disability or somatic disorder with neurological com-
ponents. Exclusion criteria also included any previ-
ous or present lower limb disorders hampering the 
performance of the foot tasks, any disease affecting 
the balance or the coordination, and the use of med-
ications influencing the balance. 

The control group consisted of 82 subjects (30 
men, 52 women) with mean age 34.70 years (SD = 
16.82, range 18-79) for men and 34.45 years (SD = 
15.67, range 23-79) for women. Normality was de-
fined as the absence of a previous or present psy-
chiatric disorder. Control subjects satisfied exclusion 
criteria similar to those applied to the patients with 
schizophrenia. In addition, for better separation be-
tween the control and the schizophrenia group, we 
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applied another exclusion criterion for controls, i.e., 
having a first-degree relative with a history of a psy-
chotic disorder, major affective disorder, or suicide.

In order to avoid potential confound due to 
ethnic and racial differences related to lateraliza-
tion both patients with schizophrenia and control 
subjects were of Bulgarian origin. Individuals were 
excluded if their parental or grandparental ethnic 
group was other than Bulgarian.

Instruments

Complex Foot Dominance Test
It includes four foot dominance tests, measur-

ing more complex tasks:
– Step up on a chair (assessing spontaneity); 
– Pick up an object with toe (assessing precision);
– Push shovel into the ground (assessing strength); 
– Standing on one foot (preferred foot for carrying 

the body weight, assessing balancing).
Each foot test is rated: 0 – Preference of right 

foot; 1 – No preference (both feet equally); 2 – Pref-
erence of left foot. Each test score ranges from 0 to 
2; the total score of the Combined Foot Dominance 
Scale ranges from 0 to 28.

All assessments were performed by the same 
examiner (K.A.)

Statistical tests

The data were analyzed with SPSS 25.0.
Descriptive statistics, measures of effect size, and 

Multivariate analysis of variance (MANOVA) were 
used for comparing overall differences between sev-
eral dependent variables, Analysis of variance (ANO-
VA), and Cluster analysis (K-Means cluster analysis) 
were used to determine if the three eye assessments 
could validly differentiate between schizophrenia pa-
tients and control subjects, and Pearson’s chi-squared 
test was used for comparing categorical data.

Statistical significance was defined as p < 0.05; 
two-tailed.

Results

Descriptive statistics of the four foot 
dominance tests in schizophrenia and 
control subjects
The means of left-footedness are higher in schizo-

phrenia than in the control group for all foot tests. 
None of the tests measure the opposite. The сummu-
lative mean sum of the 4 foot tests is higher for pa-
tients with schizophrenia in comparison to controls 
(2.64 vs. 1.98). Step up on a chair and Pick up an object 
with toe contribute mostly for the difference (Table 1).

Table 1. Means and standard deviation of the complex four 
foot dominance tests in schizophrenic patients and control 
subjects

Chapman & Chapman
foot dominance tests items

Schizophrenia
(n = 94)

Controls
(n = 82)

Mean SD Mean SD
Step up on a chair .85 .99 .43 .82
Pick up an object with toe .43 .81 .27 .65
Push shovel into the ground .66 .95 .65 .93
Standing on one foot .70 .87 .63 .85
Sum of 4 items 2.64 2.21 1.98 2.18

Comparison of the four foot dominance 
tests as a whole between schizophrenic 
and control subjects
Analysis of Variance (MANOVA) was used to 

study the effect of schizophrenia on the set of the 
four foot dominance tests. Although ANOVA can 
be separately computed for each eye test, this ap-
proach ignores the interrelations between the foot 
tests. Substantial information may be lost when 
the correlations (partial correlations) between the 
tests are ignored, while the MANOVA model takes 
into account only the “unique“ contribution of ev-
ery foot test from the set, adjusting for the effects 
of the other foot tests over every foot test. In our 
MANOVA model the independent classification vari-
ables were the categories “schizophrenia patients” 
and “controls”, and the set of multiple dependent 
variables – the four foot dominance tests. For this 
model the Pillai’s trace, which is the most power-
ful and robust statistics for evaluating multivariate 
differences, is statistically significant (F = 2.550; p = 
.041). This indicates a strong overall difference be-
tween schizophrenia and control subjects in the set 
of four foot dominance tests as a whole. 

The univariate ANOVA statistics with classifi-
cation variable “schizophrenia – controls” and de-
pendent variable every individual foot test, shows 
differences in favor of schizophrenic patients vs. 
control subjects. It should be noted that signifi-
cance levels for the univariate ANOVA statistics are 
not adjusted for the fact that multiple comparisons 
are being made, therefore they have to be regarded 
with caution. However, they could still be used as 
indicating the individual contribution of every foot 
test to the overall statistical significance of the sum/
set of the four foot dominance tests in favor of pa-
tients with schizophrenia vs. control subjects. Every 
individual foot test demonstrates difference in fa-
vor of schizophrenia patients vs. control subjects, 
with no exceptions (Table 2).
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Type III Sum of Squares assigns equal variation 
to each variable and takes into account the interac-
tion effect. The strongest contribution is of Step up 
on a chair (F = 9.395, p = .003), followed by Pick up 
an object with toe (F = 1.982, p = .161); Push shov-
el into the ground is highly statistically insignificant 
(F = .009, p = .926). Eta is a measure of the effect 
size. Eta-squared describes the ratio of variance 
explained in the dependent variable by a predic-
tor, while Partial eta-squared is controlling this as-
sociation for the effect of other predictors. Partial 
eta squared of .051 for the Step up on a chair test 
could be treated as medium effect size. Partial eta 
squared of .011 for the Pick up an object with toe 
test could be regarded as a small effect size.

Cluster analysis

The K-Means Cluster Analysis of the tests (valid 
cases) divides the sample into 2 groups (clusters) at 
the end cluster centers (Table 3). One cluster center 
(cluster 1) has low values, while the other cluster 
center (cluster 2) has high values for left-footedness 
of the four foot dominance tests. Cross-tabulation 
of group affiliation “schizophrenia vs. controls” and 
“cluster 1 vs. cluster 2” allocation differentiates be-
tween schizophrenic patients and controls, however 
without statistical significance (p < .010), allocating 

most of the schizophrenic subjects to cluster 1 and 
most of the control subjects also to cluster 1. The 
number of patients with schizophrenia among the 
40 subjects allocated to the cluster with high value of 
left-footedness (cluster 2) is higher than the number 
of control subjects (62.5% vs. 37.5%). The number 
of schizophrenic patients is almost the same as that 
of the control subjects (50.8% vs. 49.2%) among the 
136 subjects allocated to the cluster with low values 
of left-footedness (cluster 1) (Table 4).

Discussion 
Although foot dominance is not the most com-

mon assessment of motor lateralization as opposed 
to hand dominance, we suggest that footedness 
might be a better suited candidate biomarker to 
indicate brain lateralization. This is because footed-
ness is less influenced by cultural norms or social 
teaching when compared to handedness [5, 21-23].

Therefore, in our study we used four com-
plex tasks for measuring spontaneity, precision, 
strength, and balance, because unlike handedness 
which is unidimensional [24], footedness is two-di-
mensional, differentiating unskilled versus skilled 
movement tasks [25]. Measuring these complex 
tasks allows for a more subtle and comprehensive 
assessment of foot dominance. Footedness is com-

Table 2. Univariate ANOVA of the ten foot dominance tests between schizophrenic patients and control subjects

Chapman & Chapman foot dominance 
tests

Type III sum of 
squares

F Statistical 
significance p-

Eta Eta squared Partial  
eta squared

Step up on a chair 7.882 9.395 .003 .233 .054 .051

Pick up an object with toe 1.083 1.982 .161 .103 .011 .011

Push shovel into the ground .008 .009 .926 .025 .001 .000

Standing on one foot .202 .274 .602 .055 .003 .002

Table 3. End cluster centers

Clusters Step up on a chair Pick up object with toe Push shovel into the ground Standing on one foot

Cluster 1 .35 .10 .35 .63

Cluster 2 1.70 1.23 1.68 .83

Table 4. Cross-tabulation between group affiliation “schizophrenic patients vs. control subjects” and cluster allocation 

Clusters
Controls 
(n = 82)

Schizophrenia 
(n = 94) Statistical significance*

n % n % χ2 df p

Cluster 1 67 49.2 69 50.8
1.737 1 .187

Cluster 2 15 37.5 25 62.5

*χ2 – likelihood-ratio chi-square statistic
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monly defined with the manipulation preferred 
limb, that is instinctively selected as being supe-
rior at performing manipulation tasks, while the 
manipulation-performance lower limb is the lower 
limb that is actually superior in the performance of 
manipulation tasks [26]. Footedness however is not 
exclusively determined by manipulation but should 
include stability components localized to the same 
side. The lower limb contralateral to the manipula-
tion preferred lower limb is not automatically the 
stability preferred lower limb since stability laterali-
ty is task dependent [27]. 

The four examined foot tests means as well as 
the cumulative mean show higher left foot domi-
nance in patients with schizophrenia versus control 
subjects. The results were confirmed by using ANO-
VA for every individual foot test, although ANOVA 
ignores the interrelations between the dependent 
variables. Furthermore, by ANOVA we identify the 
Step on the chair test as the one with strongest con-
tribution. There is left shift tendency for foot dom-
inance in schizophrenia patients as compared with 
controls.

In the MANOVA model the Pillai’s trace was 
statistically significant. All statistical methods used 
(MANOVA, non-parametric equivalents of correla-
tion coefficient, K-Means cluster analysis) prove 
that left foot dominance is a strong biological mark-
er for schizophrenia. They demonstrate that schizo-
phrenia patients with dominant left-footedness sta-
tistically significantly exceed the number of control 
subjects with dominant left-footedness. Another 
advantage that contributed to these strong results 
was the application of performance assessments, 
not preference questionnaires.

Our data is consistent with previous findings 
in the literature that non-right-footedness plays 
a role in schizophrenia. Left or mixed-footedness 
is more often reported in patients with schizo-
phrenia than in controls and indicates disrupted 
hemispheric lateralization related to psychosis 
and schizophrenia [7-9]. Abnormal lateralization 
most probably results from prenatal disturbances 
during the first or the second trimester of fetal de-
velopment. Therefore, disordered neuroontogen-
esis could lead to impaired cerebral lateralization, 
which is considered as the basis for the develop-
ment of schizophrenia.     

Cultural pressures are less likely to impact foot 
preference than hand preference and foot domi-
nance is accordingly a better indicator of lateral-
ization among different countries, cultures and 
societies.
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Abstract. The impact of social media on youngsters is profound. The study examines the mediating influ-
ence of Fear of Missing Out (FoMO) on the relationship between social media addiction and compulsive 
buying among youths in India. Structural Equation Modeling revealed that social media addiction sig-
nificantly influenced the compulsive buying behavior of the students. Social media addiction substan-
tially influenced FoMO, and FoMO further elevated compulsive buying. It was also reported that FoMO 
mediated the relationship between social media addiction and compulsive buying. The study further 
suggests coping strategies to curb these additive behaviors.
Key words: social media addiction, Fear of Missing Out (FoMO), compulsive buying, strategies

ВЛИЯНИЕТО НА „СТРАХА ОТ ПРОПУСКАНЕ” ВЪРХУ ВРЪЗКАТА  
МЕЖДУ ПРИСТРАСТЯВАНЕТО КЪМ СОЦИАЛНИ МЕДИИ  

И КОМПУЛСИВНОТО ПАЗАРУВАНЕ ПРИ МЛАДЕЖИ ОТ ИНДИЯ
Сурай Куше Шекхар

Резюме. Влиянието на социалните мрежи върху младите хора е огромно. Проучването изследва 
ролята на „страха от пропускане” (FoMO) за връзката между пристрастяването към социални медии 
и компулсивното пазаруване при младежи от Индия. Чрез статистическата техника структурно 
моделиране се установява, че пристрастяването към социални медии значимо влияе върху 
компулсивното пазаруване при изследваните студенти. Пристрастяването към социални медии 
влияе съществено върху FoMO и FoMO от своя страна допълнително увеличава компулсивното 
пазаруване. Изтъква се медииращата връзка на FoMO между пристрастяването към социални 
медии и компулсивното пазаруване. Предлагат се стратегии за справяне при тези зависими 
поведения. 
Ключови думи: пристрастяване към социални медии, „страх от пропускане”, компулсивно 
пазаруване, стратегии за справяне

Introduction
The impact of social media on youngsters is 

enormous. Excess usage of internet resources and 
social media results in “fear of missing out” (FoMO). 
People with excessive FoMO may be involved in 
troublesome patterns and unexpected conduct [1]. 
People suffering from Social Media Addiction (SMA) 
are commonly fascinated and driven by an insatia-
ble need to continuously make use of social me-

dia [2]. Compulsive Buying (CB) is problematic and 
troublesome conduct characterized by a person’s 
inability to manage frequent purchases. Individuals 
who suffer from SMA have a high tendency toward 
CB [3].

Methods
The study used the structural equation mod-

elling (SEM) technique to examine the mediating 
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effect of FoMO on the relationship between SMA 
and CB. At first, confirmatory factor analysis (CFA) 
was performed to verify the scales utilized in the 
study. The model’s goodness for fit was examined 
using matrices proposed by Hu and  Bentler [4]. 
Further, a reliability and validity assessment was 
performed on the measurement model. Cronbach’s 
alpha was examined, as well as construct reliability 
(CR). The study also examined the average factor 
loadings (AFL) of the three constructs. To estimate 
the amount of variance captured by the three fac-
tors, namely SMA, FoMO, and CB, average variance 
extracted (AVE) was also calculated.  Discriminant 
validity (DV) was also estimated to ascertain the ex-
tent to which one measure diverged from another 
measure. The results were analyzed using regres-
sion weights (standardized). Utilizing 2000 observa-
tions, a bootstrapping approach [5] was also used 
to examine the indirect effect (at a 95% confidence 
interval) of FoMO on CB. The study used standard 
scales such as Bergen Social Media Addiction Scale 
(BSMAS) for SMA, the FoMO scale given by refer-
ence cited [6], and the CB scale developed by refer-
ence cited [7]. IBM SPSS, version 21, and  SEM tool, 
namely AMOS 21, were used to interpret the data. 

Results
A convenient sampling technique elicited re-

sponses (through an online survey) from 440 under-

graduate students (73.6% males and 26.4% females 
with a mean age of 21.3 years). The Cronbach’s α 
values for SMA, FoMO, and CB were reported as 
0.805, 0.875, and 0.917, respectively. These α  val-
ues confirmed good reliability [8] for the measures. 
The values of CR and AVE were also found to be 
greater than 0.6 and 0.5, respectively, which further 
supported the reliability and convergent validity [9] 
of the three constructs used in the study. Further, 
it was observed that the square root of the latent 
construct’s AVE value was substantially larger than 
the correlation between any pair of latent con-
structs. This was an indication of good DV [10] for 
the three constructs.

Full structural modeling indicated overall best 
fit for the model. The fit indices reported values of 
2.11 for χ²/df, 0.945 for Goodness of Fit Index, 0.980 
for Tucker-Lewis Index, 0.963 for Comparative Fix 
index, and 0.032 for Root Mean Square Error of 
Approximation. Results  further indicated that SMA 
had a substantial  positive influence (β = 0.53, p 
<.05) on CB (Figure 1). The impact of SMA on FoMO 
(Figure 2) was also positively significant (β = 0.65, 
p < .05). Further, FoMO indicated direct notewor-
thy positive effect (β = 0.54, p <.05) on CB. It was 
also noticed that the indirect influence of SMA on 
CB was also significant (β =0.35, p <.05). It was thus 
concluded that  FoMO was mediating the relation 
between  SMA and CB.

Legend: SMA – Social Media Addiction; CB – 
Compulsive Buying; e1 – error variable

Fig. 1. Relationship between Social Media 
Addiction and Compulsive Buying in the 
absence of Fear of Missing Out (total effect)

Legend: SMA – Social Media Addiction; CB 
– Compulsive Buying; FoMO – Fear of Miss-
ing Out;  e1 and e2 – error variables; Direct 
effect (SMA to CB in presence of FoMO); In-
direct effect or mediating path (SMA to CB 
via FoMO)

Fig. 2. Relationship between Social Media 
Addiction and Compulsive buying in the 
presence of Fear of Missing Out as a 
mediating variable (Direct and Indirect 
effect)
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Discussion and conclusion
The findings reinforced previous studies, i.e., 

SMA leads to CB [3]. The results also indicate that 
FoMO can be a major mediator in compulsive buy-
ing behavior. Earlier studies suggest that FoMO can 
lead to extreme dissatisfaction and affect one’s 
mental health  [11]. Youths may purchase unwanted 
things resulting in mental health issues marked by 
uncontrollable merchandise purchases. So FoMO, 
if left unmonitored, may make CB  more chronic 
and elevate shopping addiction. This may land the 
youth in debt, self-criticism, guilt, and financial and 
even legal problems. Instead of invading their pri-
vacy on social media, youths may be encouraged by 
parents to blend their time online with some other 
interests and extracurriculars. Family members can 
encourage their children to invest their spare time 
outdoors with their friends rather than on social 
media. Meditation, relaxation techniques, lengthy 
walks, or time spent with a therapist are all options 
to bring down time spent on social networking sites 
[12].  Such techniques may cut down social media 
usage, reduce FoMO, and subsequently compulsive 
buying behavior. The present study was restricted 
to the younger population. Future studies may in-
clude various cohort groups. Such studies may help 
understand mental health problems across differ-
ent demographic profiles, and provide specific re-
silience strategies.
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ПРАВНАТА КАТЕГОРИЯ „ПСИХИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ” –  
СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Владимир Велинов
Специалист по психиатрия и по съдебна психиатрия

Резюме. В настоящия текст се коментира една малко прилагана правна категория „психически 
недостатъци”, относима само към един български закон. Представени са анализи на съдържа-
нието на явлението и се повдига дискусионният въпрос относно възможността за прилагането на 
термина и в други български закони. 
Ключови думи: психичен недостатък, правен термин, съдебна психиатрия

THE LEGAL TERM „MENTAL DEFICIENCY“ –  
ESSENCE AND APPLICATION

Vladimir Velinov
Specialist of psychiatry and forensic psychiatry

Abstract. In the present text a rarely used legal category, “mental deficiency”, relevant to only one Bul-
garian law, is commented. Analyzes of the content of the phenomenon are presented and the debatable 
question about feasibility of applying the term in other Bulgarian laws, is raised.
Key words: mental deficiency, legal term, forensic psychiatry

В българското законодателство има трайни 
традиции за приемственост на принципите и 
философията на правото, както и стремеж към 
постоянно усъвършенстване на законовите тек-
стове съобразно развитието на обществото и на 
правораздаването. Като следа от запазването на 
историческия подход в някои закони обаче про-
дължават да съществуват правни категории, кои-
то понякога вече са трудно разбираеми за съвре-
менния читател и практик.

Като илюстрация на казаното може да се 
представи категорията „психически недостатъ-
ци”1 , фигурираща в текстовете на основен ко-
декс – Наказателно-процесуалния.

Исторически погледнато, за първа поява 
на категорията „психически недостатък” може 
да се счита Законът за изменение на НПК от 
10.XI.1961 г. (ДВ, бр. 90 от 1961 г.) [1].

1 „Психически недостатъци” звучи архаично и силно напомня други русизми в нашата специализирана книжнина. По-под-
ходящият термин би бил „психични недостатъци“, но предвид фиксирането на термина като правна категория употребата 
му по този начин е неизбежна.

Твърде неконкретният характер на тази кате-
гория я прави трудна за непосредствена интер-
претация в една психиатрична (и психологична) 
диагностика и експертна оценка.

Поради повишен интерес напоследък в прак-
тическото правораздаване и включването на въ-
проси пред вещи лица психиатри за преценка по 
конкретни казуси, става неизбежно да се пре-
мислят (и евентуално преосмислят) смисълът и 
съдържанието на „психическите недостатъци” и 
да се направи опит за някаква интерпретация и 
категоризация, та вещите лица да имат възмож-
ност да анализират и разсъждават върху някаква 
база, дори и условна, а не само да импровизи-
рат индивидуално.

Опитите да бъде изяснено съдържанието на 
тази категория според авторитетни правни и съ-
дебнопсихиатрични текстове не бяха успешни. 
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Не намерихме интерпретация в основни правни 
текстове [2, 3, 4 , 5 , 6], нито в трудовете по съ-
дебна психиатрия [7, 8, 9, 10].

Явлението „психичен недостатък” е универ-
сално. Границите му са широки и почти необхват-
ни, то може да бъде видяно във всички житейски 
области като някакво отклонение в психичното 
състояние. Затруднения в интерпретирането мо-
же да се предположат поради недостатъчната 
изясненост на семантичната му същност, а още 
повече поради прилагането на разнообразни 
норми, правила и най-вече ограничения, бази-
рани върху установяването/отричането на тако-
ва състояние – за придобиване на определени 
права (напр. управление на МПС), за включване 
в определени социални групи (напр. военни, по-
лиция), за заемане на определени длъжности и 
други социални ситуации [11]. 

Психичните недостатъци могат да бъдат на-
речени и психични аномалии, психични откло-
нения, ненормалност или по друг недостатъчно 
издържан начин, поради което позоваването на 
авторитетни издания би улеснило тяхната интер-
претация.

От предлаганите в „Синонимен речник” [12] 
термини най-подходящи биха били „недъг, де-
фект, кусур, непълнота, несъвършенство, порок, 
грешка, липса, повреда”, а в друг тълковен реч-
ник „недостатък” е определен освен с вписаните 
в Синонимния речник понятия и като „отсъствие 
на необходимото количество от нещо, недостиг, 
незавършеност”.

В англоезичната литература съществува тер-
минът „mental deficiency”, с който се означава 
„нещо неточно или липсващо в мозъка, мислов-
ния процес или способността на човек да мисли 
и учи и да контролира емоциите си” [13].

Тук е уместно да се направи кратък комен-
тар относно същността на психичния недоста-
тък в двата му варианта – несъвършенство или 
дефект.

Веднага следва да се отговори на незададе-
ния въпрос защо към психичните недостатъци 
не би следвало да се включват психотичните 
състояния или дълбоките нива на умствената 
изостаналост, деменцията или тежките мозъч-
ни увреди. Отговорът е еднозначен – те имат 
своята стабилна психиатрична клинико-диагно-
стично-експертна интерпретация като „умствена 
недоразвитост” и „разстройство на съзнанието”2  
и априорно означават дълбоки нива на уреда, 

2 Чл. 33, ал. (1) от НК

качествена неадекватност на адаптацията и по-
ведението на пациентите, докато „психическите 
недостатъци” предполагат по-скоро количестве-
ни нива на отклоненията и смутени, но все още 
налични до някаква степен годности.

В психиатричната и психологичната експер-
тиза е достатъчно да бъдат поставени акценти 
върху двете основни съдържания – нещо не-
достигащо или нещо дефектно. Ако погледнем 
клинико-експертно към понятията „недостиг” 
и „дефект”, то и в двата случая са увредени ба-
зисни годности. Условно, съобразно сходствата с 
обичайната психиатрична терминология, може 
да се направи опит за разграничение между 
двете, при което несъвършенството най-веро-
ятно може да се очаква да е вродено и непро-
менящо се състояние, докато при дефект остава 
по-голямата вероятност той да е придобит и да 
е възможно задълбочаването му. И при двете 
разновидности би могло да се обсъжда и перс-
пективата за тяхното минимализиране или евен-
туално преодоляване. По-вероятно е несъвър-
шенството да може да бъде редуцирано по пътя 
на обучения или тренинг, докато при дефект 
по-скоро, но не задължително, би могло да се 
очаква неблагоприятно задълбочаване, дори въ-
преки специализирана професионална намеса.

Макар различни по своето естество, те по 
един и същи механизъм (адаптивност и адек-
ватност) биха могли да бъдат диференцирани 
като „количествени” или „качествени” отклоне-
ния/смущения. От това грубо практическо раз-
граничение обаче веднага следва категорична 
експертна диференциация – от индивидите с 
количествени (било дискретни, умерени или 
по-изразени) отклонения в психичните възмож-
ности от каквото и да е естество е закономерно 
да се очакват сравнително запазени (макар и не 
докрай пълноценни) адаптивни възможности 
и известен капацитет да разбират свойството и 
значението на постъпките си и да ги ръководят, 
докато индивидите с качествени отклонения 
(неадекватни пациенти) вече няма да бъдат в 
състояние да разбират свойството и значението 
на постъпките си и да ги контролират именно по-
ради неадекватното възприемане и интерпрета-
ция на реалността.

На практика същността на „недостатъка” се 
свежда, от една страна, до диагностичната оцен-
ка от психиатъра/психолога на естеството на бо-
лестните разстройства (процес, фаза, реакция, 
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дегенерация и пр.), но по-съществено е да се 
установи дали това са непълноценни/количест-
вено смутени годности, или отсъстващи/качест-
вено увредени годности.

Съобразяването на принципите на диагно-
стиката на които и да са болестни отклонения из-
исква прилагането на всички възможни подходи 
и методи (като подробна анамнеза, детайлизи-
рано изследване, допълнителни консултации и 
апаратни изследвания, диагностика ex juvantibus 
и т.н.), макар не всички от тях да са приложими 
към всяко психично отклонение (вкл. психичния 
недостатък).

Клинико-диагностично-експертната същност 
на психичните недостатъци би могла да се търси 
сред множество болестни отклонения – мини-
мална мозъчна увреда, „граничните” психични 
разстройства, дискретната личностова промяна, 
леките нива на умствената изостаналост, леките 
когнитивни нарушения, личностовите разстрой-
ства, всички непсихотични психиатрични синд-
роми, проблемите с психоактивни вещества и 
други подобни. Като условен и твърде формален 
критерий за преценка за наличие/отсъствие на 
психични недостатъци може да се приеме и вре-
менна или трайна нетрудоспособност поради 
някакво психично заболяване/отклонение или 
органично мозъчно увреждане, или друга пси-
хична патология, както и необходимост от обу-
чение в специализирани учебни заведения или 
по специализирани програми.

Психиатричната и психологичната експертна 
компетентност се ограничават само до устано-
вяването/отхвърлянето и анализа на нещо не-
достигащо или на нещо увредено в психичните 
годности на конкретния индивид в конкретен 
момент. Изясняването обаче на естеството и 
особено на механизмите на възникване на това 
отклонение, при едно по-разширително тълку-
ване, е съществено не само с оглед конкретната 
минала или актуална правна ситуация. Важно е 
и изясняването дали това отклонение е вродено 
състояние, или е продукт на някакви по-късни 
патологични влияния, вкл. и с оглед перспекти-
вата, както и дали то е по-кратковременно, или 
много продължително, дали е динамично, или 

3 Текстове от НПК:
  Чл. 51. Когато пострадалият поради непълнолетие или физически или психически недостатъци не може да защити своите 

права и законни интереси, прокурорът може да предяви граждански иск в негова полза.
  Чл. 94. (1) Участието на защитник в наказателното производство е задължително, когато: ... 2. обвиняемият страда от фи-

зически или психически недостатъци, които му пречат да се защитава сам...
  Чл. 118. (3) Не могат да бъдат свидетели и лицата, които поради физически или психически недостатъци не са способни да 

възприемат правилно фактите, имащи значение за делото, или да дават достоверни показания за тях.

непроменимо. Така експертната психиатрична/
психологична преценка в конкретното заклю-
чение се изгражда и фиксира предимно върху 
наличието/отсъствието на някаква психична па-
тология или девиации, които са променили баз-
исните качества на този индивид в конкретните 
анализирани моменти от миналото или в насто-
ящето, но и върху това дали биха имали негатив-
но влияние и в бъдеще.

Проучването на множество актуални правни 
текстове установява, че тази категория „психи-
чески недостатъци” е вложена само в НПК3. Там 
формулировките по някои позиции са еднакви 
и за психичните недостатъци, и за непълнолет-
ната възраст. Конкретно в чл. 51 се предвиждат 
еднакви действия за защита на интересите на 
двете категории пострадали, а чл. 94 (ал. (1),  
т. 1 и т. 2) предвижда еднакви процедури относ-
но задължителната адвокатска защита на непъл-
нолетните лица и на лицата с психични недос-
татъци, когато са обвиняеми. По сходен начин 
могат да бъдат интерпретирани и свидетелските 
им годности, обаче без пряка аналогия между 
тези годности при психичните недостатъци и 
при непълнолетната възраст, макар че някои па-
ралели биха могли да се направят – относно ра-
ционалността, интерпретацията на възприетото, 
афективните влияния и др.

Сходното третиране на непълнолетната въз-
раст и на психическите недостатъци в НПК обаче 
не е достатъчно за прецизното им сравнение и 
детайлизиране.

Същността на психичните недостатъци, 
добре проличаваща от синонимите им, колкото 
и последните да не са правно издържани, изис-
ква – при отсъствието на по-прецизни категории 
– детайлизиран коментар на възможните грани-
ци и нива на отклонения от приетото за норма.

Съдържанието на категорията психични не-
достатъци може да бъде разширено при срав-
няването ѝ с някои другоезични правни терми-
ни. Например в англоезичен правен речник [13] 
коментарите относно същността на психичните 
недостатъци (mental deficiency) включват ин-
терпретации като правна некомпетентност (т.е. 
лице, което не е в състояние да управлява свои-
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те дела и това може да бъде основание за назна-
чаване на настойник или попечител) или тежко 
психично заболяване.

Тези коментари и сравнения илюстрират от-
носителността на съдържанието на категорията 
„психически недостатъци”, включена в НПК. 

Проследяването на други български зако-
нови текстове илюстрира практическата полез-
ност от прилагането на подобни понятия с тях-
ната правно-експертна стойност.

Категорията психичен недостатък би могла 
да се прилага и към текста относно ограниче-
ното запрещение4 (чл. 5 ЗЛС), когато умствената 
непълноценност (слабоумие) не е дълбока или 
когато душевната болест протича фазово, без 
или с незначително изразена личностова про-
мяна. 

В Закона за наследството (чл. 13)5 също има 
подобна възможност, когато лицето страда от 
слабоумие (психичен недостатък), но не от сте-
пен да е поставено под пълно запрещение, т.е. 
когато когнитивните му възможности са увре-
дени предимно количествено и не тежко.

В Семейния Кодекс също има относител-
на възможност за намиране на аналогични на 
психичните недостатъци състояния. В този ко-
декс  се съдържа текст (чл. 7, ал. (1), т. 2)6, спо-
ред който забраната за сключване на брак се 
отнася до лица с психични отклонения (разби-
рай психични недостатъци), които биха били 
основание за поставянето им под пълно запре-
щение. Иначе казано, отклоненията за поставя-
не под ограничено запрещение не биха били 
достатъчни за забрана за сключване на брак. В 
същия кодекс (чл. 131 ал.(1) и ал. (2)) се комен-
тират критериите относно родителските права7, 
както и процедурата по осиновяване (чл. 78)8.  
Към тези текстове е уместно да се припомни, 
че корифеите на съдебната психиатрия у нас 
също разграничават поне две нива на психични 
отклонения и съответстващи на тях ограниче-
ния относно родителските права. Шипковенски 

4 Пълнолетните с такива страдания (слабоумие или душевна болест), чието състояние не е така тежко, за да бъдат поставени 
под пълно запрещение, се поставят под ограничено запрещение.

5 Всяко лице, което е навършило 18 години и което не е поставено под пълно запрещение поради слабоумие и е способно 
да действува разумно, може да се разпорежда със своето имущество за след смъртта си чрез завещание.

6 Не може да сключи брак лице, което ... е поставено под пълно запрещение или страда от душевна болест или слабоумие, 
които са основание за поставянето му под пълно запрещение.

7 … Когато поради продължителна физическа или душевна болест, или други обективни причини родителят не е в състояние 
да упражнява родителските си права.

8 Може да осиновява дееспособно лице, което не е лишено от родителски права.
9 Чл. 146. (1) Лица с психични разстройства, нуждаещи се от специални здравни грижи, са: ...
  3. лица с други нарушения на психичните функции, затруднения в обучението и трудности в адаптацията, изискващи меди-

цинска помощ, грижи и подкрепа, за да живеят пълноценно в семейството и социалната среда.

[7] приема, че преценката на (лишаването от) 
родителските права е пряко свързана с пре-
ценката на дееспособност та на родителя. Сто-
именов и Рачев [8] по-ясно разграничават две 
нива на смущения, свързани с родителските 
права – ограничаване (на) и лишаване (от), като 
свързват тази непълноценност с такива пси-
хични разстройства, които биха били основа-
ние за поставяне на пациента под ограничено 
или пълно запрещение. Те коментират и някои 
непсихотични състояния, които биха могли да 
нарушават пълноценните родителски годно-
сти. Според Дончев [9] само продължителната 
душевна болест би била основание за прецен-
ка за болестно разстройство на родителската 
годност. Той предлага да се разграничава със-
тоянието на „глобална психична негодност” от 
„профилирания психичен потенциал”, свързан 
с опасно или неопасно за поколението поведе-
ние. Авторът прави разграничение между от-
делните психиатрични диагнози, като приема, 
че прекарани психози без последващи трайни 
психични изменения могат да не доведат до 
разстройство на родителската годност. Роди-
телска негодност би следвало априорно да се 
приеме при всички психични разстройства, во-
дещи до недееспособност и запрещение. Той 
коментира също някои непсихотични състоя-
ния, които биха могли да нарушават пълноцен-
ните родителски годности.

Това припомняне на позициите на българ-
ските автори отново показва полезността от 
по-разширително тълкуване на психичните не-
достатъци, каквито съответствия се намират и в 
други български закони, освен в НПК.

Законът за здравето (Глава пета, Психично 
здраве, Раздел I., Закрила на психичното здра-
ве, чл. 146, ал (1), т. 3)9 също съдържа текстове 
за болестни отклонения, които биха могли да се 
нарекат психични недостатъци. Такава прецен-
ка става още по-съществена, след като от вещи-
те лица се иска да дадат заключение не само 
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относно необходимостта за прилагане или не-
прилагане на задължително лечение, но и дали 
лицето е годно да дава информирано съгласие 
(чл. 160, ал. (3), каквато годност априорно след-
ва да се изключи при психотичните пациенти с 
болестни отклонения, превишаващи нивото на 
психичен недостатък.

Заслужава да се отбележат и някои интер-
претации в един документ на БХК [14] в смисъл 
на относително сходство на „психичен недоста-
тък” със състоянието на уязвимост.

В заключение, правната категория „психи-
чески недостатъци”, макар и само в текстовете 
на един кодекс, вече е придобила гражданстве-
ност и практическо приложение извън тези тек-
стове.  Преоценката на тази категория от висо-
кокомпетентни специалисти би била полезна с 
евентуално разширено приложение и в други 
области на правото, освен в наказателното.
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РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ – ДИАГНОСТИЧНИ 
И КЛАСИФИКАЦИОННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Десислава Маслинкова
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София 

Резюме: Темата за психичното здраве на бебетата и малките деца предизвиква все по-голям 
научен интерес, особено през последните двадесет години. В настоящото изложение е направен 
кратък исторически преглед на класификациите на психичните разстройства, обхващащи детската 
възраст. Литературни източници, разглеждащи темата, както и емпиричният опит, дават основание 
да се обобщи, че характеристиките на бебешката възраст и ранното детство са много специфични 
и имат свой психопатологичен облик, който не може да бъде достатъчно добре категоризиран 
с помощта на съществуващите медицински класификации. Тези заключения съвсем естествено 
водят до създаването на отделна класификация (с начало през 1994 г., впоследствие ревизирана 
и обновявана), предназначена за разпознаване и оценка на психичните разстройства в ранна 
детска възраст (между 0 и 5 години): Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental 
Disorders of Infancy and Early Childhood (DC:0-5). Тази диагностична класификация е малко позната 
на специалистите в България и представянето на нейните основни принципи и съдържание е от 
значение за всички, които се интересуват от ранната детска възраст. 

Ключови думи: ранна детска възраст, класификация, DC:0-5

EARLY CHILDHOOD – DIAGNOSTIC AND CLASSIFICATION CHALLENGES
Desislava Maslinkova

Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Sofia 

Abstract: The topic of infant mental health has sparked increasing scientific interest, especially over 
the last twenty years. In this review, a brief historical overview of classifications of child psychiatric dis-
orders is presented. Literature sources on the topic, as well as empirical experience, provide a reason 
to summarize that the characteristics of infancy and early childhood are very specific and have their 
psychopathological look, which cannot be sufficiently categorized using existing medical classifications. 
These findings naturally led to the creation of a separate classification (beginning in 1994 and subse-
quently revised and updated) designed to recognize and assess psychiatric disorders in infancy and early 
childhood (between 0 and 5 years of age): the Diagnostic Classification of Mental Health and Develop-
mental Disorders of Infancy and Early Childhood (DC:0-5). This diagnostic classification is little known 
to specialists in Bulgaria and the presentation of its basic principles and content is relevant for all those 
interested in early childhood.

Key words: early childhood, classification, DC:0-5

Въведение
През последните години нараства необхо-

димостта от въвеждане на прецизни към раз-
витието диагностични категории, които опис-
ват конкретни психопатологични прояви, както 
и обособяването им в отделна, съответна на 
спецификите на бебешката и ранна детска въз-
раст, класификация. Има, разбира се, и много 

скептични мнения относно коректността и на-
деждността на ранната диагноза, още повече 
че областта на психиатрията в частта си, която 
рзглежда бебета и малки деца, често е предиз-
виквала ирония.

Когато говорим за психиатрия за бебета и 
малки деца, няма как да не отбележим, че това 
е „поддисциплина“ в детската психиатрия, коя-
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то сама по себе си се развива доста по-късно от 
психиатрията за възрастни, въпреки че, пара-
доксално, първият международен конгрес по 
детска психиатрия е в Париж през 1937 г., а пър-
вият медународен конгрес по психиатрия – през 
1950 г. (отново в Париж).

Психично здраве на бебето 
и малкото дете

През последните десетилетия се натрупаха 
все повече познания за психичното развитие 
в ранната детска възраст, за емоционалните и 
поведенчески проблеми при малките деца, за 
депресивното разстройство при бебета и мал-
ки деца, за разстройството на привързаността и 
влиянието на майчината депресия върху социо-
емоционалното развитие на бебето [1, 2, 3]. Въп-
реки това обаче според много автори разбира-
нето за етиологията, епидемиологията, оценката 
и лечението на повечето психични симптоми и 
синдроми в ранна детска възраст изостава зна-
чително от познанията за психичните проблеми 
и тяхното лечение при деца в училищна възраст 
и юноши [4, 5]. 

Внимание върху психичното здраве на бе-
бетата и малките деца се обръща едва през 
последните десетилетия на 20-и век. Много са 
авторите, които имат принос в тази област. Сред 
тях е и R. Bell (1968 г.), който пише, че бебета-
та оказват активно въздействие върху своите 
родители, което за времето си звучи револю-
ционно и в противоречие на преобладаващото 
мнение за еднопосочното влияние и доминант-
ност на родителската фигура. „Всеки, който по-
ставяше акцент върху реалните преживявания 
на бебето и малкото дете, бе определян като 
пълен наивник.” (Bowlby, 1988). Благодаре-
ние на задълбочената работа, научните откри-
тия и формулировки, свързани с имена като S. 
Escalona, T. B. Brazelton, D. Stern, както и на мно-
го други автори, разбира се, архаичната пред-
става за бебето като за tabula rasa, пасивно и 
беззащитно същество, което функционира на 
ниво „първични рефлекси и подкорие”, остава в 
миналото. Вече е ясно от редица изследвания 
върху психологията на развитието, че при идва-
нето си на този свят бебето притежава умения и 
компетентности, както и трансформираща сила 
да променя родителите си, в частност своята 
майка, която най-често е основна грижеща се 
за него фигура, за да се настрои тя конкретно 
към неговите преживявания и емоции. И имен-
но „тези малки моменти на взаимност, които се 

повтарят непрекъснато във времето и съставля-
ват дълъг континуум от взаимодействия“ между 
основната грижеща се фигура и бебето, са едни 
от най-важните и определящи развитието му. Те 
формират модела на взаимодействие на детето, 
който ще е в основата и на по-късните му взаи-
моотношения в живота. В този ключов период 
на ранно развитие, който до голяма степен по-
лага базата на бъдещото съществуване, много 
често са видими и първите маркери на някои 
тежки психични разстройства.

Кратък исторически преглед 
на класификациите на 

психичните разстройства 
в ранна детска възраст

Смята се, че първата класификация на пси-
хичните разстройства в детска възраст е тази на 
Henry Maudsley (1895) в главата „Insanity of еarly 
life”.  Той описва седем различни състояния: мо-
номания, или идейна лудост (това са деца с не-
контролируеми импулси, които например могат 
да навредят на себе си, на други хора, а в някои 
случаи да крадат); делириум (деца, при които 
се наблюдават прояви на насилие с пристъпен 
характер и непоследователност в действията); 
каталептоидна лудост (децата в това състояние 
могат да лежат с часове или дни в определяно 
като мистично съзерцание, често със сковани 
крайници или заели различни странни пози); 
епилептична лудост (наблюдава се при деца с 
епилептични пристъпи и описаното състояние 
се разглежда в пряка връзка с пристъпите); ма-
ния; меланхолия (която може да доведе до са-
моубийство); афективна или морална лудост 
(изразява се с липса на основни инстинкти или 
„морална перверзия”, която обикновено може 
да изглежда като умишлено деяние) [6].

За първи път в Международната класифика-
ция на болестите (МКБ-7, 1955 и МКБ-8, 1965) 
и Диагностичния и статистически наръчник на 
психичните разстройства (DSM-II, 1968) са спо-
менати някои психиатрични разстройства в дет-
ска възраст като умствената изостаналост, а в 
DSM-II – и детска шизофрения, както и реакция 
на приспособяване, хиперкинетична реакция, 
реакция на избягване [7]. В деветото издание на 
МКБ (1977) областта на детската психиатрия е 
представена от няколко раздела: „Психози, спе-
цифични за детството” (където попадат „Инфан-
тилен аутизъм“ и „Дезинтегративна психоза”), 
„Разстройства на поведението”, „Емоционални 
разстройства при деца и юноши”,  „Хиперкине-
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тичен синдром у деца”, „Специфично забавяне в 
развитието” [8]. 

Следва да се отбележи, че през 40-те и 50-
те години на ХХ век диагнозите „шизофрения”, 
„психоза” и „аутизъм” при децата са считани до 
голяма степен за взаимозаменяеми. Промяната 
идва, когато в процеса на работа съвместно със 
СЗО за създаване на мултиаксиална класифика-
ционна система на детските психиатрични раз-
стройства, Michael Rutter заедно с голям екип 
от сътрудници провежда значими епидемиоло-
гични проучвания (The Aberdeen Children of the 
1950s, The Isle of Wight Studies) както на деца с 
аутистично разстройство, така и на деца със съм-
нения за ранна психоза. Негово е твърдението, 
че „аутизъм означава оттегляне във фантазия-
та, но това не се случва при детския аутистичен 
синдром”, и че „детето с аутизъм има по-скоро 
недостиг на фантазия, отколкото излишък” [9]. 

Последва значима промяна, отразена в тре-
тото издание на DSM (1980). Въведен е напълно 
нов раздел, а именно „Первазивни разстрой-
ства на развитието” (PDDs), включващ „Дет-
ски аутизъм”, „Аутизъм – резидуална форма” и 
„Атипичен аутизъм”. Под резидуална форма се 
имат предвид случаите, които са удовлетворя-
вали критериите за аутистично разстройство на 
по-ранен етап от развитието на детето. Катего-
рията „Детска шизофрения” липсва. 

Друга появила се за първи и последен път 
единствено в DSM-III-R  категория e „Разстрой-
ство на идентитета”, която идентифицира юно-
шите с девиации при формиране на пълноценен 
и кохерентен “Аз“ и  опосредстван  от това риск 
за бъдещо проблемно поведение и личностова 
патология [10].

DSM-III-R преминава от наименование „Дет-
ски аутизъм” към „Аутистично разстройство”, с 
което е поставен акцент върху един развитийно 
ориентиран възглед. Въведена е и още една про-
мяна – категорията на „резидуалните” форми на 
аутизъм бива отделена в групата на „Первазивни 
разстройства на развитието, неуточнени” (PDD-
NOS), които във времето на DSM-IV и DSM-IV-TR 
са определяни като случаи на високофункциони-
ращи лица с леки аутистични особености.

По отношение на МКБ-10 и DSM-IV е съблю-
даван принципът на съпоставимост. В DSM-IV 
разделът е озаглавен „Разстройства, диагности-
цирани за първи път обикновено в бебешка, 
детска или юношеска възраст”. МКБ-10 пред-
ставя същите категории, но в общо три разде-
ла: „Умствена изостаналост”, „Разстройства в 

психологичното развитие” и „Поведенчески и 
емоционални разстройства с начало, типично за 
детството и юношеството”. И в двете класифика-
ции освен фигуриращите в предходни издания 
диагнози към категорията на генерализираните 
развитийни разстройства са прибавени синдро-
мът на Аспергер и две, които се характеризират 
с изразен регрес: „Синдром на Рет” и „Дезинте-
гративното разстройство в детството” (синдром 
на Heller). 

Емоционалните разстройства, които отгова-
рят на невротичните при възрастни, единствено 
в МКБ-10 са отделени в самостоятелна рубрика: 
„Емоционални разстройства с начало, типично 
за детството”. Там фигурира и категорията „Раз-
стройство с тревога от раздяла”, дефинирана като 
разстройство с ранно начало (преди 6-годишна 
възраст) при отсъствие на генерализирана тре-
вожност. DSM-IV поставя същата диагноза при 
наличие на конкретни симптоми и начало преди 
18-годишна възраст и без изискване за липса на 
генерализирана тревожност. В DSM-IV сепара-
ционното тревожно разстройство се намира в 
рубриката „Други разстройства в бебешка, дет-
ска или юношеска възраст” към „Разстройства, 
диагностицирани за първи път обикновено в 
бебешка, детска или юношеска възраст” [11, 12].

Последното издание на американската кла-
сификация DSM-5 се отказва от отделен раз-
дел за разстройства, специфични за детската и 
юношеска възраст, което довежда до сериозна 
дискусия. Идеологията на тази класификация е 
по-скоро позитивна за развитието на детската 
психиатрия, а именно, че голямата част от пси-
хичните разстройства започват в детството или 
юношеството и продължават в зрелостта под 
една или друга форма. Използван е дименсиона-
лен подход, като е поставен силен акцент върху 
развитийната парадигма. Друг важен момент в 
DSM-5 е обособяването на групата на неврораз-
витийните разстройства, за които е характерно, 
че възникват в ранна детска възраст (от ражда-
нето), водят до нарушения във функционира-
нето и са практически пожизнени. В тази група 
влизат: интелектуалните затруднения, разстрой-
ствата на общуването, на двигателните умения, 
разстройствата от аутистичния спектър, тикови-
те разстройства и разстройствaта на училищни-
те умения. Oбщо за всички тях е, че са засегнати 
когнитивни функции и умения, тясно свързани с 
невробиологичното съзряване [13]. 

Ще се спрем накратко на настъпилите в 
DSM-5 промени, които се отнасят до аутистич-
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ните разстройства. Причината за това е, от една 
страна, че тези промени са значими, от друга 
страна, случаите на аутистични разстройства 
представляват както интерес за нас, така и го-
ляма част от ежедневната ни практика. („Човек 
вижда толкова, колкото знае”, Goethe). В DSM-5 
кaтегорията на аутистичните разстройства е една 
(„Разстройство от аутистичния спектър”), обеди-
нява всички диагнози, които фигурират в „Перва-
зивни разстройства на развитието” от DSM-IV-TR 
и от нея са премахнати диагностичните единици 
„Синдром на Рет” и „Дезинтегративно разстрой-
ство в детството”. Диагностичните критерии за 
аутистично разстройство са обединени в две 
големи групи: на социокомуникативните нару-
шения и на стереотипните, ограничени модели 
на поведение и интереси, където се включва и 
сензорната чувствителност. Интересен е фактът, 
че е премахната възрастта на начало на симп-
томите. Въведени са спецификатори в случаи, 
когато е известна връзката между аутистичното 
разстройство и соматично, или генетично забо-
ляване, или фактор на околната среда, както и 
спецификатори за оценка на тежестта на наблю-
даваните когнитивни и поведенчески проблеми 
(„Със или без придружаващо интелектуално на-
рушение”, „Със или без придружаващо езиково 
нарушение” и „Свързано с друго невроразвитий-
но, психично или поведенческо разстройство”).

В ревизията на DSM-5 (от март 2022 г.) по 
отношение на “Разстройството от аутистичния 
спектър” настъпват сериозни промени, които 
засягат необходимите за поставяне на тази ди-
агноза критерии. За разлика от предходното из-
дание в ревизираното изискването е за наличие 
на всички критерии както от група А (трудности 
в социалната употреба на вербална и невербал-
на комуникация), така и от група Б (ограничени, 
повтарящи се модели на поведение). Промяната 
е наложена във връзка с нарастването на случа-
ите на аутистично разстройство, наблюдавана в 
годините след въвеждане на DSM-5, което осно-
вателно води до съмнение за занижен диагнос-
тичен праг. Особено показателен е случаят с един 
от щатите в САЩ, където през 2020 г. Centers for 
Disease Control (CDC) отчита честота на случаите 
на разстройство от аутистичния спектър от 4,88% 
(Florida). За сравнение в Texas тя е 1,54% [14].

Изцяло в унисон с DSM-5 по отношение на 
групата на невроразвитийните разстройства (къ-
дето са разстройствата от аутистичния спектър) 
са въведените в МКБ-11 промени. Kатегорията 
„Разстройство от аутистичния спектър“ обединя-

ва детския аутизъм и синдрома на Аспергер от 
МКБ-10, диагностичните указания са обединени 
в две области, отново, подобно на  DSM-5, липс-
ва  възраст на начало на симптомите, въведена 
е идеята за коморбидност и за оценка на култур-
ния контекст [15].

За съжаление, развитийните особености 
на психиатричните разстройства и специфики-
те на психопатологичните прояви в отделните 
възрастови групи деца са недостатъчно пред-
ставени и в двете съвременни класификации. 
Естествено е да се постави въпросът доколко 
оправдано е прилагането на едни и същи крите-
рии към възрастни, юноши, деца и много малки 
деца. Ако критериите на DSM-IV за голямо де-
пресивно разстройство, разработени въз основа 
на проучвания на възрастни, са надеждни и ва-
лидни за идентифициране на депресия при юно-
ши и деца в училищна възраст [16], то същото не 
може да се каже за децата в най-ранна възраст. 
Този проб лем стана сериозен при установяване-
то на хипердиагностика на БАР при деца в ранна 
детска възраст в САЩ именно поради прилага-
нето на еднакви критерии [17].

Доколко приложимо е използването на кла-
сификациите в клиничната практика с деца в 
малка възраст (до пет години) е въпрос, поста-
вян многократно от различни специалисти в об-
ластта на детската психиатрия. Някои епидеми-
ологични проучвания на деца на възраст от 2 до 
5 години показват, че: 

1. Общият дял на психичните разстройства е 
около 10% – сходен с този при по-големите деца 
и възрастните.

2. Разстройствата в ранна детска възраст са 
също толкова тежки и трайни, колкото и раз-
стройствата в по-късните периоди на детството, 
но остават недиагностицирани поради недоста-
тъчно познаване на ранната психопатология [18]. 

Прегледът на литературни източници показ-
ва, че що се отнася до възрастовата група до 2 
години, актуалните медицински класификации 
не са толкова надеждни за идентифициране на 
психичните синдроми, колкото разработената 
за възрастта от 0 до 3 години DC0:3R (Diagnostic 
Classification of Mental Health and Developmental 
Disorders of Infancy and Early Childhood-Revised) 
[19]. Успоредно с това диагностичните класифи-
кации, дори и в най-осъвременените си вариан-
ти, не обхващат пълния спектър от психопатоло-
гия при децата до петгодишна възраст. 

Важно е да уточним и какво разбираме под 
понятието „бебе”. Педиатрите разбират по-ско-
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ро първата година от живота на детето. Във 
“From neurons to neighborhoods: The science of 
early childhood development” (2000) авторите 
отбелязват, че този едногодишен период „за-
почва твърде късно и приключва твърде рано” 
(Shonkoff JP, Phillips DA). Това дава твърде ограни-
чена и фрагментирана представа както за ранно-
то детско развитие, така и за многообразието от 
фактори, които го повлияват. Има редица съпът-
стващи събития и процеси, включително интрап-
сихични, много преди раждането (пренатални), 
както и след навършване на едногодишна въз-
раст, които оказват значимо въздействие върху 
цялостното функциониране и в частност върху 
психичното здраве на бебетата и малките деца. 
В страните с традиционно развита психиатрия 
на ранната възраст (САЩ, Франция, Швеция) се 
използва понятието „бебе”, което първоначал-
но е включвало всички деца до три,  а впослед-
ствие и до петгодишна възраст (в английския 
eзик „newborn” е детето до двумесечна възраст, 
„infant” е детето до 1 г., „toddler” – между 1 и 3 
г., а „baby” може да се използва за всяко дете до 
петгодишна възраст) [20]. Тази идейна концеп-
ция за обобщения образ на детето до петгодиш-
на възраст има по-различен българоезичен ек-
вивалент: с понятието „бебе” у нас се означава 
единствено периода до 1 г., а след тази възраст 
се използват формулировките „ранна детска 
възраст” (между 1 и 3 г.) и „предучилищна въз-
раст” (между 4 и 6 г.).

Пътят на DC:0-5 – класификацията 
на психичните разстройства 

в ранна възраст
През 1987 г. работна група, която включва 

лекари и изследователи от САЩ, Канада и Евро-
па, се заема с разработване на система за класи-
фикация на психичните разстройства на бебета 
и малки деца, след като на един предходен етап 
е направен не много успешен опит за адаптация 
на съществуващите класификации към специ-
фиките на ранната детска възраст. На базата на 
литературни прегледи и тяхното обсъждане, на 
знания, натрупани от доклади за случаи и клини-
чен опит и при отчитане на цялата специфика на 
ранната възраст със значението на семейството 
и факторите на отглеждане [21], членовете на 
работната група стигат до консенсус относно 
диагностичните категории и специфичните мо-
дели на емоционални и поведенчески пробле-
ми. В основата на направеното стоят теории за 

развитието, психодинамични теории, теории за 
семейните системи, теории за взаимоотношени-
ята и привързаността, както и оценката на инди-
видуалните различия в двигателните, сензорни-
те, когнитивните, афективните, интерактивните 
и езиковите модели. 

Така през 1994 г. е публикуван диагностичен 
наръчник, DC:0-3 – първата развитийно ориен-
тирана система за оценка на психичното здраве 
и нарушенията в развитието на бебета и малки 
деца във възрастта от 0 до 3 години. Подобно на 
DSM-IV и МКБ-10, DC:0-3 е мултиаксиална кла-
сификационна система, предизвикала голям ин-
терес в клиничните и научни среди в света още 
с излизането си. Ръководството е преведено на 
седем езика и използвано по цял свят, което е 
своеобразно признание за това, че бебетата и 
малките деца не само могат да имат емоцио-
нални и поведенчески проблеми, но и предста-
вляват специфична и сензитивна група със свой 
характерен облик от психопатологични прояви, 
взаимодействащи и зависещи от фактори като 
семейна структура и функциониране (което се 
отразява по ос II в класификацията), средови 
контекст и много други, включително и биоло-
гични влияния [22]. Не на последно място ръко-
водството довежда до разработване, развитие 
и въвеждане на много превантивни и ранни ин-
тервенционни програми, основани на развитие-
то и взаимоотношенията [23].

През 2005 г. е публикувано ревизирано из-
дание DC:0-3R, а с натрупването на нови знания 
и опит през 2016 г. излиза и най-новото изда-
ние DC:0-5, което обхваща възрастта от 0 до 5 
години. Разработени са кодове за съответствие 
между системите DSM-5/МКБ-10 и DC:0-5 и не-
съмнено това е доказателство за признаване 
на необходимостта от сензитивна към разви-
тийните периоди класификация на психичните 
разстройства в ранна детска възраст и необхо-
димостта от предоставяне на оценки и интер-
венции за малките деца. 

Непосредствено след излизането ѝ през 
1994 г. Норвегия въвежда в практиката DC:0-3, 
а Швеция прави това от 2000 г. През декември 
2021 г. скандинавските страни споделят опита си 
от прилагането на DC:0-5 в официално писмено 
становище и препоръчват нейното използване 
[24]. Поради спецификите на малката възраст 
всички специалисти, които искат да използват 
споменатата класификация, следва да премина-
ват през допълнително обучение, нещо, което 
не се е налагало, а и вероятно няма да се нало-
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жи и за в бъдеще при  използване на останалите 
класификации.

В основата на DC:0-5 са залегнали принципи-
те на идеологията за грижа за психичното здраве 
на бебетата и малките деца, а именно „...разви-
ване на способностите на малкото дете да пре-
живява, регулира и изразява емоции, да създава 
близки и сигурни взаимоотношения, да изслед-
ва околната среда, както и да се учи. Всички тези 
способности се постигат най-добре в контекста 
на средата, в която се полагат грижи, а тя включ-
ва: семейството, общността и културните очаква-
ния за малките деца. Развиването на тези спо-
собности е синоним на здравословно социално 
и емоционално развитие...” [20]. 

Според концепцията за психичното здраве 
на бебетата и малките деца взаимоотношени-
ята между бебето и обгрижващия го родител 
са от изключителна важност, не само защото 
бебетата поради физиологични причини са из-
ключително зависими от обкръжението си, но 
и защото тяхната компетентност и сензитивност 
може да варира в широки граници в зависи-
мост от промените в заобикалящата ги среда 
и в частност в зависимост от различните взаи-
моотношения с родителя. Бебетата постепенно 
стават деца, впоследствие и юноши и се влияят 
от множество различни контексти, на които и 
те самите могат да въздействат. Това корелира 
с друг основен принцип, който е в основата на 
съвременните концепции за детското психично 
здраве, а именно, че развитието на детето до 
голяма степен зависи и се определя от активно-
то взаимодействие между биологични фактори, 
с което се има предвид най-вече генетичната 
база (nature), и външни фактори, като заоби-
каляща среда, родители, семейство, културни 
особености (nurture). За разлика от гените оба-
че заобикалящата среда може да бъде много-
кратно модифицирана в благоприятна насока, 
която е и една от прицелните точки на ранните 
интервенции.

Разбира се, както всяко твърдение в съвре-
менната медицина и това за значението на об-
кръжението е подкрепено от редица научни 
доказателства, като многобройни изследвания 
показват, че ранният опит и преживявания били 
те благоприятни, или не, оказват влияние върху 
развитието на човешкия мозък [25, 26]. В този 
смисъл това е имплементирано в DC:0-5 с кате-
горията „Разстройство във взаимоотношенията“ 
и принадлежащото към нея „Специфично раз-
стройство във взаимоотношенията в ранна дет-

ска възраст”. Успоредно с това оценката на всеки 
случай включва и разглеждане по Oс II, обозна-
чена като „Взаимоотношения родител/дете”. 
Този подход не е застъпен в останалите диагнос-
тични класификации. Друг основен принцип на 
психичното здраве на бебето и малкото дете е 
свързан с акцента, който се поставя върху иден-
тифициране на силните страни при всяко едно 
дете, а това означава активна работа от страна 
на ангажираните специалисти за разпознава-
нето им. На базата на силните страни могат да 
се изградят компетентности и да се предложат 
решения на проблеми. Много често силните 
страни могат да бъдат мобилизиращи за прео-
доляване на затрудненията и за стимулиране на 
родителите.

Структура на DC:0-5
DC:0-5 не се „конкурира” с DSM-5, с МКБ-

10 и МКБ-11. Тя възниква, защото споменатите  
класификации не обхващат напълно синдроми-
те в най-ранния възрастов период, синдроми, 
с които специалистите се сблъскват и които из-
искват внимание и превантивни интервенции. 
Всъщност в основата на DC:0-5 е залегнал прин-
ципът за идентифициране на клинично значи-
мите разстройства с цел осигуряване на достъп 
на децата до ранни интервенции. Идеята на 
тази класификация е също така да се избегне 
ненужното в много от случаите психиатризира-
не на вариации на нормата, което е голям риск 
в тази малка възраст, но да се представи със 
съответната терминология поведението или 
функционирането, което трябва да бъде фокус 
на интервенция.

DC:0-5 включва пет оси. Докато първата от 
тях обхваща диагностичните категории, втората 
разглежда взаимоотношенията между детето и 
родителя (основната грижеща се за него фигу-
ра), както и взаимоотношенията в семейството. 
Tретата ос оценява всички състояния, които по-
настоящем или в миналото са изисквали спешна 
медицинска или стоматологична помощ, хро-
нично протичащи процеси, физически наранява-
ния, прием на медикаменти и евентуално техни 
странични ефекти.  Четвъртата ос разглежда пси-
хосоциалните стресови фактори, влияещи върху 
детето и семейството. Петата ос включва оценка 
на развитието на детето и показва дали умени-
ята му в отделните сфери на развитие съответ-
стват на неговата реална възраст. 

Диагностичният процес в тази класификация 
включва: 
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1. оценка – събиране на подробни анамнес-
тични данни за развитието на детето, клинично 
наблюдение на неговото поведение и взаимоот-
ношенията с родителите; 

2. идентифициране на разстройството; 
3. отчитане на всички биологични, релацион-

ни, социални и културни особености.
Предвид нарастващото културно многообра-

зие отчитането на културните особености с изу-
чаването на специфичните ценности и практики 
на семейството на бебето/малкото дете вече 
е основен компонент на най-добрите клинич-
ни практики, поради което и съобразно DC:0-5 
всеки случай се разглежда и в контекста на кул-
турните специфики. Приема се, че точността на 
диагностичния процес се повишава значително, 
когато се отчитат възприятията на родителите 
и техните обяснения за проблемите на бебето/
малкото дете, когато се търси активно информа-
ция за възможните културни влияния, нагласи, 
приети практики за отглеждане, възпитание и 
подкрепа на деца. 

Ос I: Диагностични категории
Невроразвитийни разстройства: Разстройс-

тво с дефицит на вниманието и хиперактивност, 
Разстройство на свръхактивността в детството, 
Разстройство от аутистичния спектър, Ранно 
атипично разстройство от аутистичния спектър, 
Общо забавяне в развитието, Езиково разстрой-
ство на развитието, Координационно разстрой-
ство на развитието, Друго невроразвитийно раз-
стройство.

Сензорни разстройства: Разстройство с по-
вишена сензорна чувствителност, Разстройство с 
понижена сензорна чувствителност, Друго сен-
зорно разстройство.

Тревожни разстройства: Генерализирано 
тревожно разстройство, Тревожно разстройство 
при раздяла, Социално тревожно разстройство 
(социална фобия), Селективен мутизъм, Раз-
стройство, характеризиращо се с инхибирано 
поведение в нова среда, Други тревожни раз-
стройства.

Разстройства на настроението: Депре-
сивно разстройство в ранна детска възраст, Раз-
стройство с нарушена регулация на емоциите и 
агресия в ранна детска възраст, Други разстрой-
ства на настроението.

Разстройства на съня, храненето и плача: 
– Разстройства на съня: Разстройство на 

съня, характеризиращо се с трудно заспиване; 

Разстройство на съня с нощни събуждания; Раз-
стройство на съня с непълни събуждания, Раз-
стройство с поява на чести кошмари в ранното 
детство.

– Хранителни разстройства в детска въз-
раст: Разстройство, характеризиращо се с пре-
комерен прием на храна, Разстройство, харак-
теризиращо се с недостатъчен прием на храна, 
Атипично хранително разстройство.

– Разстройство, характеризиращо се с пре-
комерен плач.

– Други нарушения на съня, храненето или 
плача.

Разстройства, свързани с травма, стрес 
и депривация: Посттравматично стресово раз-
стройство, Разстройство в адаптацията, Услож-
нена реакция на стрес в ранна детска възраст, 
Реактивно разстройство на привързаността, 
Разстройство с дезинхибирано  социално пове-
дение, Други разстройства, свързани с травми, 
стрес и депривация.

Разстройство във взаимоотношенията 
(нова категория): Специфично разстройство 
във взаимоотношенията в ранна детска възраст.

Oс II: Взаимоотношения родител/дете
Ос III: Физическо здраве на детето
Ос IV: Психосоциални и външни фактори, 

причиняващи стрес

Ос V: Oбщо развитие на детето.
Когато разглеждаме ранната възраст, не-

съмнено едно от основните предизвикателства 
на диагностичния процес е разпознаването на 
аутистичните симптоми във функционирането. 
По отношение на разстройствата от аутистич-
ния спектър в DC:0-5 има две диагнози: едната 
е „Разстройство от аустистичния спектър” (ASD) 
с критерии, напълно съотносими към МКБ-10, 
МКБ-11, DSM-5, но с възможност за поставяне на 
диагноза от 18-месечна възраст. Другата диагно-
за е „Ранно атипично разстройство от аутистич-
ния спектър” (EAASD), което има за цел да иден-
тифицира деца на възраст  между 9 и 36 месеца, 
които не отговарят на всички критерии за аутис-
тично разстройство, но имат сериозни дефици-
ти в социокомуникативната сфера на развитие. 
Основание за включване на тази нова диагноза 
са достатъчното на брой доказателства за ранни 
признаци на аутистично разстройство и благо-
приятно повлияване от своевременно начало на 
интервенциите. 
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Заключение

„Трябва ли да диагностицираме бебета? Не! 
Трябва ли да диагностицираме разстройства при 
бебетата? Да!” (Zeanah, C.H., 2017 – детски психи-
атър, един от идеолозите на DC:0-5, признат ав-
торитет в областта на детското психично здраве).

Последни размисли, свързани с дебата от-
носно поставяне на клинична диагноза в ранна 
детска възраст и риска от стигматизация:

1. Нито една диагноза – категориална или 
дименсионална – не може да опише детето в 
неговата сложност, но когато има проблем, той 
е видим от всички, не само от специалиста. В 
голям процент от случаите родителите сами ка-
тегоризират клиничните прояви, независимо от 
това дали за описание на клиничната картина се 
използват конкретни диагнози, или не. 

2. В повечето страни, включително и в наша-
та, диагнозата осигурява достъп до психосоци-
ални услуги, финансова помощ и др., които са от 
изключителна важност за всяко дете, независи-
мо от това в каква реалност живее и под какъв 
ъгъл семейството гледа на действителността. 

3. Ако има съпротиви към поставяне на ран-
на диагноза, въпреки че има достатъчно проуч-
вания за стабилност на симптомите и валидност 
на диагнозата от най-ранна възраст [27, 28], как-
ви биха били последиците от неназоваването на 
съществуващия клиничен синдром?

4. Aнгажираността с лечението е по-висока, 
когато родителите знаят повече за проблема и 
състоянието на детето си.

5. Забавянето между първите прояви на от-
клонение в развитието и поставянето на диагно-
за е пагубно, тъй като ранните интервенции за 
деца са от огромно значение [29, 30, 31]. 

Провеждането на диагностична оценка в 
ранна възраст естествено поставя въпроса и за 
евентуалните рискове от хипердиагностика и 
стигматизация. Факт е, че през последната годи-
на не са малко случаите на рано поставена нев-
роразвитийна диагноза на деца под двегодишна 
възраст, най-често в амбулаторни условия, впос-
ледствие непотвърдена след оценка в дневното 
отделение на Клиниката по детска психиатрия. 
Освен негативното отражение върху родите-
лите, това неминуемо води и до нарастване на 
недоверието към необходимостта и възможнос-
тите на ранното диагностициране. Изводът е, че 
диагностичният процес при малки деца изисква 
определено ниво на специфична компетентност, 
което включва, разбира се, и работа в екип, при-

лагане на стандартизиран подход при изследва-
не на детето, подходящ контекст и достатъчна 
продължителност на диагностичните сесии.

Опитът на Клиниката по детска психиатрия 
„Св. Никола” към УМБАЛ „Александровска” по-
казва, че през последните години е налице пови-
шено търсене на експертна оценка за много мал-
ки деца и от страна на самите родители. Водени 
от своите тревоги и опасения, семействата имат 
потребност от ранна консултация, диагностична 
яснота, терапевтична  перспектива, съветване 
и помощ. Водени от своя опит, познания и гри-
жа за децата, детските психиатри са наясно, че 
ранното идентифициране на проблема (ранната 
диагностика) отваря пътя за ранни интервенции, 
които определят много по-благоприятната про-
гноза.
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КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО //  

CLASSICAL PSYCHIATRIC LEGACY 

„КОНЦЕПЦИЯТА ЗА БОЛЕСТ В ПСИХИАТРИЯТА”  
НА ДЖ. УИНГ1

1Wing J. The concept of disease in psychiatry. J R Soc Med 1979; 72(5): 316-321. (Слово на президента на 
Психиатричната секция на Кралското общество по медицина, Лондон, 10.10.1978 г.) (превод: Г. Ончев) 

Медицински модели
Терминът „медицински модел” често 

води до объркване и неправилно разбира-
не поради липсата на разграничение меж-
ду два твърде различни начина на неговата 
употреба. Той може да означава „болестен 
модел” и в този случай обхваща различните 
теории, ползвани от лекарите, когато правят 
диференциална диагноза и лекуват. Може 
да означава също и „ролеви модел”, като в 
този случай включва всички действия и наг-
ласи на лекарите при отнасянето им към 
различни проблеми на пациентите, както и 
към по-общи обществени очаквания. 

С развитието на медицината концеп-
циите за болестта стават все по-полезни и 
заслужаващи доверие поради надеждното 
разпознаване на специфични синдроми и 
емпиричната проверка на различни теории 
за етиологията, патологията, лечението и 
протичането. В същата степен обаче поле-
то на приложение на тези теории е станало 
по-ограничено. Много от проблемите, пред-
ставяни от пациентите, не могат да бъдат 
решени чрез поставяне на диагноза. Това 
се отнася и за психологичните и социалните 
теории. Независимо от това, лекарите тряб-
ва да действат в широка гама от социални 
роли и да мобилизират своята интуиция и 
вътрешни ресурси, за да прилагат научното 
си познание и да практикуват изкуството 
на медицината. 

Не е изненадващо, че тези две меди-
цински традиции понякога водят до таки-
ва развития, които вместо да помагат на 
пациентите, всъщност им вредят. В една-
та крайност лекарите запълват празнини в 
знанието си чрез създаване и прилагане на 
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теории за болестта, които нямат никаква 
научна основа. В другата крайност лекари-
те отричат, че теориите за болестта изобщо 
могат да бъдат полезни в обяснението или 
лечението на голяма част от преживява-
нията и поведенията, от които се оплакват 
пациентите, но същевременно продължа-
ват да използват медицинска терминология 
и да приемат предимствата (изтъквани от 
Мефистофел на Фауст) на титлата „доктор”. 
Всяка от тези тенденции e получавала сил-
на обществена подкрепа по едно или друго 
време, включително днес, и всяка е създа-
вала критици на медицината с огромно ко-
личество амуниции и цели за обстрелване. 

Morris Carstairs (1965) намира, че селяните 
от Северна Индия губят вяра в способностите 
на един лечител, когато той започне да зада-
ва въпроси за техните симптоми. „В техните 
очи е малко вероятно лечител, който не умее 
да узнава тези неща благодарение на своите 
свръхестествени дарове, да се справи с ду-
ховната причина на техните оплаквания…” 
Тези селяни имат много по-различни теории 
за своите проблеми от тези на съвременните 
лекари. Carstairs изтъква, че леченията „са 
насочени към повдигане на духа на пациента 
и неговото семейство и тяхната ефективност 
зависи от авторитета и убедителността, която 
внушават”. Rene Dubos (1965) описва племе 
в Централна Америка, в което една обезо-
бразяваща болест, dyschromic spirochetosis, 
характеризираща се с многоцветни петна по 
кожата, е така честа, че тези, при които тя 
отсъства, са смятани за абнормни и не им се 
разрешава женитба. 

Baker (1974) дава пример за обратната 
тенденция в своето обсъждане на етниче-
ските разлики в ендогенния телесен мирис. 
Тези, които имат остро обоняние, познават 
разликите във вида и интензитета на ми-
ризмата от подмишниците. Тя варира как-
то между индивидите, така и при един ин-
дивид по различно време. Най-общо, тази 
миризма е по-интензивна при европейци-
те, отколкото при японците и в резултат 
на това японците са по-чувствителни към 
нея. При 10% от японците обаче интензите-
тът на миризмата от подмишниците е схо-
ден с този при европейците, най-вероятно 
поради техния айну2 произход. Наличието 
на подобна миризма в Япония се е считало 

за проява на болест, osmidrosis axillae. За 
нея е разработвано специализирано лече-
ние, страдащите се освобождават от военна 
служба и дори се хоспитализират. Подобни 
примери има и в съвременната европейска 
медицина, някои твърде необкновени като 
теорията на John Brown, лекар от Един-
бург през XVIII век, който считал, че всички 
болести са проява или на възбуда, или на 
депресия, и следва да се лекуват съответ-
но с опиум или с алкохол. Той самият имал 
депресия и умрял от лечението. „Проблемът 
обаче не е повод за шеги. В Гьотинген на-
пример в края на века тази доктрина все 
още беше причина за студентски бунтове” 
(Pledge, 1939).

Социалните фактори играят огромна 
роля в определянето на това кое следва да се 
разглежда като здраво и кое като нездраво 
и оттам – какви проблеми да се представят 
пред лекарите. Основен въпрос за клини-
цистите е установяването на баланс между 
предимствата и недостатъците, свързани с 
приложението на една теория на болестта в 
сравнение с други теории или с непредпри-
емането на никакви действия. Не е реалис-
тично да се очаква, че социалните факто-
ри няма да засегнат и процеса на вземане 
на решение, особено когато проблемът се  
описва в психологичен или социален план. 

Разпознаване на синдроми
За да избегна превратно разбиране, ще 

използвам термина „болест” за означаване 
на клъстър (или синдром) от признаци (или 
симптоми), които могат надеждно да бъдат 
разграничени от опитни изследователи и 
които са обясними (или вероятно обясними) 
от една или друга теория за загубата на ба-
ланс в някой подлежащ биологичен процес. 
Най-пълно разработената концепция за бо-
лест се основава на свързани помежду си 
и добре проверени теории за етиологията, 
патологията, лечението и протичането. Тази 
формулировка избягва донякъде стерил-
ния дебат за това дали категориалните, или 
дименсионалните теории са по-полезни. В 
дългосрочна перспектива винаги и двата 
типа са необходими. 

Болестните синдроми често се разпозна-
ват преди всичко чрез процес на творческа 
оценка. Такъв е случаят например с „ран-
ния детски аутизъм”. През 1799 г., скоро 2Сибирска народност
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след Френската революция, в свой трактат 
Jean Marc Gaspard Itard описва характерис-
тиките и лечението на едно момче, открито 
да живее като дивак в горите на Авейрон в 
Южна Франция, което днес би било диаг-
ностицирано като форма на ранен детски 
аутизъм. Itard е бил предходник на Séguin 
и Montessori и е предвидил в своя трактат 
практически всички новости в тази област 
в наше време. Той има огромно влияние 
върху начина, по който са разработвани 
диагностиката, лечението и обслужването 
на глухите (особено на глухонемите) и на 
умствено изостаналите. Неговото описание 
на уврежданията на дивото момче са лесно 
разпознаваеми днес. Първоначалната диаг-
ноза на известния лекар Pinel била, че Вик-
тор (както било кръстено момчето) е идиот. 
Itard не се съгласил. Повлиян от идеите на 
Джон Лок, той смятал, че момчето е нор-
мално, но необучено – с ум като tabula rasa, 
върху която един усърден учител би могъл 
да вдълбае каквото пожелае (Lane,1977). 
Създадените от него оригинални методи на 
обучение и експериментите, с които прове-
рявал тяхната ефикасност, представляват 
модел, който е непостижим за днешните 
клинични психолози. Те са описани в не-
повторим стил и си струва да бъдат изучени 
в детайли. Itard постигнал наистина значи-
телен успех, но не успял да реализира ис-
тинската си амбиция – да научи Виктор да 
говори. След няколко години усилия той се 
отказал. Според мене се е примирил с това, 
че Pinel е прав.

Поради това Itard никога не осъзнал, че 
както ранната диагноза на Pinel, така и не-
говата диагноза, че Виктор е нормално мом-
че, изоставено от родителите си, са погреш-
ни; че е имал пред себе си синдром, различен 
и от двете диагнози, и че за вариантите на 
аутизма един ден могат да се открият общи 
патологични белези. Напредък в тази област 
стана възможен едва след като Leo Kanner 
(1942) не само описа, но и даде название на 
синдрома. Този акт на творческо клинично 
разпознаване и етикетиране бе основата 
на последващия прогрес, включващ както 
припомняне на прозренията на Itard, така 
и по-новите разбирания за връзките между 
ранния детски аутизъм и умственото изос-
таване (Wing & Gould, 1979).

Проверка на една теория за болестта
След като един клиничен синдром е 

разпознат и назован, следващата стъпка е 
конструиране и проверка на валидността 
на различни обяснителни теории. Полезна 
илюстрация на тази стъпка намираме при 
шизофрения (Wing, 1978a). Две големи меж-
дународни проучвания, в които се използ-
ват стандартизирани техники за описание 
и класифициране (с добра надеждност) на 
симптомите на пациенти, приети в психиа-
трични клиники в различни части на света, 
хвърлиха светлина върху начина, по който 
психиатрите поставят тази диагноза. Едно-
то проучване е Диагностичният проект 
САЩ – Обединено кралство, проведен в Ню 
Йорк и Лондон (Cooper et al., 1972). Друго-
то е Международното пилотно проучване на 
шизофрения, проведено в центрове в Аар-
хус, Агра, Кали, Ибадан, Лондон, Москва, 
Прага, Тайпей и Вашингтон (WHO, 1973).

С използването на стандартна техника 
за клинично изследване и регистриране на 
симптомите (Wing et al.,1974) е установено, 
че две трети от всички пациенти с диагно-
за шизофренна или параноидна психоза са 
имали симптоми, принадлежащи на цен-
тралния синдром, който включва „симп-
томите от първи ранг” на Kurt Schneider 
(Schneider, 1959), макар да не се огранича-
ва само до тях. Изискват се твърде специ-
фични дефиниции за разграничаването на 
тези симптоми от преживявания, които се 
описват донякъде по същия начин, но имат 
всъщност културен или субкултурен про-
изход, както и от преживявания, които се 
срещат при други функционални психози 
като мания и депресия. 

И в двете международни проучвания е 
установено, че и други синдроми са озна-
чавани като „шизофренни”, дори в отсъст-
вието на централния синдром. Такива са 
немалко параноидни и кататонни синдро-
ми, както и по-трудно дефинируемите или 
разпознаваеми поведенчески и афективни 
абнормности. В САЩ и в СССР се използ-
ва много по-широка концепция за ши-
зофрения, отколкото в останалите страни 
по света. Доказателствата дали тези, или 
други синдроми са наистина свързани с 
централния синдром, ще зависят от нами-
рането на научни данни от друг вид. 
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Нека разгледаме тогава основанията за 
теория на болестта при централния синд-
ром. Едно от основанията идва от наблюде-
нието, че централният шизофренен синдром 
може да бъде отключен от различни токсич-
ни агенти като алкохол, амфетамини и бро-
миди, както и че може да се разгърне като 
част от аурата на темпорален припадък или 
като част от симптоматиката, придружава-
ща различни видове церебрална патология. 
Терапевтичният отговор на фенотиазини е 
аргумент в същата посока. Повечето от ос-
нованията обаче се индиректни. Има някои 
податки от епидемиологията, неврофизио-
логията и генетиката, но те не подсказват 
никаква пряка връзка между централния 
синдром и специфична патология. 

 Да се твърди убедено, че „шизофрения-
та е болест”, е покана за оспорване от стра-
на на тези, които биха се съгласили само 
ако могат да видят патологията и начина, 
по който тя се свързва със симптомите. На 
по-твърда почва стои допускането, че прeд-
стои разработване в детайли на теория (или 
група от свързани теории) за болестта. Но 
дори в случаите на синдроми, при които 
стойността на теориите за болестта е нео-
спорима (напр. захарен диабет), няма съм-
нение за важната роля на социални и пси-
хологични фактори. Лекарите следователно 
трябва да познават наборите от социални 
и психологични обстоятелства, при които 
най-често настъпват дебютите и рецидиви-
те и при които е най-вероятно да възникнат 
хронични увреждания. 

Прекомерната социална стимулация 
(предизвикана например от твърде висо-
ки социални очаквания или от стресиращи 
„жизнени събития”) може да провокира ос-
тър рецидив на централните шизофренни 
симптоми. Съществува и противоположен 
ефект от твърде слабата социална стиму-
лация, която води до увеличаване на хро-
ничните нарушения като забавеност, па-
сивност, изравненост на афекта, бедност 
на речта и липса на мотивация. Пациен-
тът с шизфорения трябва да ходи по тънко 
въже между тези противоположни заплахи. 
Здравното обучение в смисъл на увелича-
ване на информираността за наличните 
стратегии за справяне с уврежданията и с 
риска от рецидив, са точно толкова важни 
за пациентите и техните близки, колкото и 

при телесните нарушения като слепота, ди-
абет или паркинсонизъм. 

Социални и личностови неблагополучия
При наличен болестен синдром възник-

ват обикновено в различна степен и два 
други проблема. Тяхното обсъждане дава 
възможност за разглеждане на социоло-
гичните теории на Scheff (1964) и Goffman 
(1961), които претендират за обяснение на 
„шизофрения”, без да прибягват до теории-
те за болест. 

Първият проблем е социалното неблаго-
получие. Например хората, които се прие-
мат в болница, се различават статистически 
от общата популация по няколко основни 
демографски показателя. Съобразената с 
възрастта честота на хоспитализации при 
много широк кръг болестни съсотояния, 
от херния до карцином, е по-висока сред 
неженените, отколкото сред встъпилите в 
брак когато и да е през живота им, както 
и сред разведените и овдовелите в сравне-
ние с тези, които са все още в брак по вре-
ме на постъпването им в болница. Подобна 
връзка се наблюдава и при шизофрения. 
Във времената, когато пациентите стояха 
в болница по-дълго отколкото сега, тези с 
най-продължителни хоспитализации бяха 
предимно живеещите извън семейство. 
Дори и днес ние установяваме, че остава-
щите за дълго време в защитени резидент-
ни заведения като болници, общежития и 
групови домове са най-вече социално изо-
лирани хора, без контакт с техните семей-
ства и с оскъдни социални умения. Дългата 
история на социално неблагополучие преди 
очевидния дебют на болестта влияе върху 
последващия ѝ ход и затова трябва да се по-
ложат усилия – доколкото е възможно – за 
коригиране на такива социални дефицити 
и за капитализиране на неразвити умения 
или дарби. Това е толкова важно за соци-
алния ход на боледуване, колкото и лекар-
ствата. 

Вторият проблем е по-неуловим. Той 
се отнася до начина, по който пациентите 
реагират на своите остри симптоми и хро-
нични увреждания и на социалните небла-
гополучия, на които са изложени. Тази вто-
рична реакция от своя страна е зависима в 
значителна степен от начина на реагиране 
на важ ни хора от социалното обкръжение 
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– членове на семейството, колеги, работода-
тели, професионалисти и обществото като 
цяло. Edwin Lemert (I951) изложи теория за 
първичното и вторичното социално отклоне-
ние, в която обяснява как хора с физически 
недъзи като слепота (в социологична терми-
нология това е „първично отклонение”) се 
научават на приспособяване към очаква-
нията на обществото. Когато те се научават 
как да живеят със слепотата си в конкретно 
социално обкръжение, това приспособява-
не се нарича „вторично отклонение”. Тази 
формулировка е полезна за прилагане към 
състояния като шизофрения. Ако социално-
то обкръжение не е помагащо, страдащият 
е по-склонен да развие лични неблагополу-
чия с ниска самооценка и самоувереност, 
които имат ефекта (в терминологията на 
Merton) на усилено отклонение. (Аз предпо-
читам термина „задълбочаване на инвалид-
ността”).

Scheff и Goffman формулират по-ра-
дикална версия на теорията на Lemert, в 
която първичният фокус или болестният 
синдром се отрича. „Шизофрения” се раз-
глежда единствено като форма на вторично 
отклонение. Scheff представя и някои емпи-
рични данни като потвърждение на своята 
теория, основани на процеса на приемане 
на психиатричните болници в Уисконсин 
по времето, когато всички хоспитализации 
бяха принудителни. В последващо проуч-
ване на една провинциална болница в Уис-
консин аз намерих няколко пациенти, ети-
кетирани като „шизофренни”, които никога 
не са имали който и да е от симптомите, 
които повечето европейски психиатри биха 
разглеждали като необходими за диагноза-
та. Всички пациенти бяха хоспитализирани 
принудително, на никого не се разрешава-
ше да ходи до близкия град сам и само 5% 
от жените можеха да се разхождат в дво-
ра на болницата без придружител (Wing & 
Brown, 1970).

Оттогава настъпи радикална промяна в 
законите и в условията, но по онова време 
веднъж след като един пациент се приеме-
ше в болница с диагноза шизофрения, шан-
сът му за изписване беше нисък и намаля-
ваше още повече с всяка измината година 
на престой. Goffman изтъква, че ограниче-
нията, необходими за контрола на някои 
потенциално опасни или неспокойни паци-

енти, се генерализираха и спрямо покор-
ното мнозинство. След няколко години на 
такъв режим пациентите стават „институ-
ционализирани” и вече не желаят да бъдат 
изписани, дори техните първични наруше-
ния да не са тежки. 

Поради това може да се твърди, че ня-
кои пациенти са били приемани в болница с 
диагноза „шизофрения” въпреки отсъствие-
то на типични симптоми и са били държани 
затворени там до развиването на „институ-
ционализъм”, който пък се приема за пот-
върждение на диагнозата. Така се създава 
социално инвалидизиране чрез прилепва-
не на диагностичен етикет. Тази радикал-
на формулировка от теорията на Lemert 
не се и опитва да отчита по-голямата част 
от данните, свързани с шизофрения, дори 
по онова време и трудно може да издържи 
приложение в съвременните условия, кога-
то се поставя акцент върху превенция на 
хоспитализациите и на дългите престои. 
Нейната приложимост обаче при определе-
ни ограничени обстоятелства даде кредит 
на антимедицински теории, които витаят 
във въздуха и до днес. Колкото по-широки, 
по-неспецифични и по-ненадеждни крите-
рии за диагноза „шизофрения” се използ-
ват, толкова по-вероятно е психиатрите 
да бъдат повлияни от социални, и дори по-
литически, натиск и идеологии и да бъдат 
обект на легитимна критика (Wing, 1978b).

Предложеният от Платон „дом на нор-
малността” (Sophronisterion), където рели-
гиозните другомислещи да бъдат подлагани 
на петгодишно корективно поучение, за да 
бъдат върнати към здравия разум, е стряс-
каща илюстрация на това, че този проблем 
не е нов (Simon, 1978). 

Живеене с шизофрения 
Умерената форма на теорията на Lemert 

все още е полезна и може дори да служи за 
основа на голяма част от това, което е стой-
ностно в социалната медицина и социал-
ната психиатрия. Поне три типа теории са 
релевантни на превенцията на социалното 
инвалидизиране: една за отключването и 
поддържането на остри шизофренни симп-
томи и на хронични нарушения, друга за 
социалните неблагополучия и трета за лич-
ностовите неблагополучия. Ние едва сега 
започваме да разбираме, че усилията от 
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типа опит-грешка на пациентите и техните 
близки формират огромен склад от знание, 
от което професионалистите могат да се 
учат и от своя страна да предават най-до-
брото от този опит, за да могат пациенти-
те и близките им да живеят с шизофрения 
(Wing, 1978a). Психиатрите трябва да се 
захванат сериозно с тази задача през след-
ващото десетилетие. 

Предимства и недостатъци  
на концепциите за болест

Този анализ за стойността на теориите 
за болест, отнесени към централния ши-
зофренен синдром, използвани съвместно с 
психологичните теории за социални и лич-
ностови неблагополучия, може да се при-
ложи и към други добре дефинирани пси-
хиатрични синдроми (Wing, 1978b). Има, 
разбира се, и немалко лошо дефинирани 
разстройства с неясни граници, преливащи 
към състояния, които са така чести, че на-
зоваването им „болестни синдроми” извик-
ва проблема пред племето на Réne Dubos. 
Възможно е скоро теориите за болест да се 
окажат полезни при отнасянето им към спе-
цифични разпознаваеми синдроми. Меж-
дувременно медицинските термини трябва 
да се използват ограничено и с отчитане 
на факта, че те предизвикват очаквания у 
лекарите и у потенциални пациенти, които 
могат да не са оправдани. 

Лекарите в своята роля на лечители ис-
кат да помогнат на всичките си пациенти, 
не само на тези, чиито проблеми могат да 
бъдат решени относително просто чрез пос-
тавяне на диагноза и предписване на под-
ходящо лечение. В своята по-широка роля 
обаче те трябва да са наясно, че различни 
идеологии (особено онези, които включват в 
себе си и възглед за това какво представля-
ва „здравето”) могат да имат въздействия, 
които отиват далеч отвъд обикновената 

професионална практика. Особено необхо-
димо е да се подчертае, че повечето „соци-
ални отклонения” не са обясними с теори-
ите за болест и че една диагноза, дори на 
едно такова сериозно състояние като ши-
зофрения, не означава непременно, че ин-
дивидът е социално девиантен. Ние трябва 
да използваме нашите термини по-прециз-
но и да се научим да не обещаваме и да не 
очакваме твърде много. 

Критиците на медицината внушават, че 
всички лекари, но най-вече психиатрите, 
са привикнали да поставят диагнози при 
липса на полезно приложима теория за бо-
лест. Определено съществува медицински 
експанзионизъм, който се подхранва от 
желанието на пациентите да се почувстват 
по-добре само защото им е прикачен ети-
кет и е направено нещо. От друга страна, 
психологичните и социалните теории за 
етиологията и лечението също се прилагат 
по некритичен начин, без никакво същин-
ско намерение за проверката им. Всяко чо-
вешко оплакване може да бъде наместено 
в определени теории – и противоречията са 
така чести, както и съгласуваността. Голяма 
част от критиката към психиатрията през 
миналото десетилетие беше реакция спрямо 
медицинската тенденция – точно разпозна-
та, но свръхгенерализирана от критици-
те – да се отива твърде далеко. Ние трябва 
да устояваме на изкушението да отричаме 
песъчинките в нашите очи заради гредите 
в очите на съседите ни. Силно подкрепям 
становището на един изтъкнат медицински 
социолог относно тези гранични проблеми: 
„Нужни са повече внимателни проучвания, 
а не нови случайни теории, които претенди-
рат да обяснят всичко, а всъщност не обяс-
няват нищо… Нуждаем се от по-добри дан-
ни, а не от повече дебат” (Mechanic, 1978).

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

Белият Лъв, 60-те години на XX век 
(архив на Катедрата по психиатрия и медицинска психология, 

МУ – София) 
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IN MEMORIAM

През 2022 г. се навършиха 100 години от рождението 
на проф. д-р Стоян Стоянов, дмн (1922-1999), дългогоди-
шен член на Катедрата по психиатрия при Висшия меди-
цински институт (ВМИ) – София. 

Той завършва медицина във ВМИ – София, през 1950 
г. и първия курс за следдипломна квалификация по пси-
хиатрия (1953-1958) след разделянето на специалността 
от неврологията. Освен с клинична работа, като научен 
сътрудник в Научноизследователския психоневрологичен 
институт (НИПИ, по-късно НИНПН) той се занимава и с 
методично-организационна дейност. Като експерт в об-
ластта на общественото здравеопазване участва с глава 

„Психично здраве” в монографията „Основи на социалната хигиена” (1965).
Защитава дисертация за придобиване на научна степен „кандидат на меди-

цинските науки” в Академията на медицинските науки на СССР през 1961 г. под 
научното ръководство на проф. А. В. Снежневски, посветена на онейроидния 
синдром. Убеден привърженик на предетерминирания ход на ендогенната пси-
хоза, Стоянов разглежда онейроидния синдром като етап в синдромогенезата 
на острия психотичен епизод, кулминираща с онейроидно-кататонна картина. 
Неговият труд „Онейроидный синдром в течении периодической шизофрении” 
(1968) е втората монография, посветена изцяло на синдрома, след тази на Meyer-
Gross, излязла от печат 44 години по-рано. Заедно с В. Милев, Ж. Молхов и Й. 
Стоименов той е съавтор и на монографията „Шизофрения” (1971). През 1980 г. 
защитава дисертационен труд за „доктор на медицинските науки” на тема „Па-
рафрения и шизофрения”, в който отхвърля нозологичната самостоятелност на 
синдрома и отстоява неговата принадлежност към шизофренията – като стадий 
в разгръщането на ендогенния процес, формиращ отделен „парафренен клас” от 
клинични състояния.  

Ст. Стоянов става старши научен сътрудник (ст. н. с.) II степен в НИНПН през 
1965 г., ст. н. с. I ст. през 1972 г., и професор към Катедрата по психиатрия на 
ВМИ – София, през 1985 г. Неговите изследователски интереси включват още об-
ластите на психолингвистиката, психофармакологията и психофизиологичните 
механизми на вербалните халюцинации.

Катедра по психиатрия и медицинска психология, 
Медицински университет – София

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. Д-Р СТОЯН СТОЯНОВ
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

ПОДГОТВЯНЕ НА ПУБЛИКАЦИЯ ЗА НАУЧНО МЕДИЦИНСКО ИЗДАНИЕ
Научният продукт представлява създадено или адаптирано ново знание. Научният текст трябва да е резултат от внимателно обмис-

ляне и преценка на всеки детайл от изложението. Представянето на научна информация предполага строга логичност и последовател-
ност, стегнат и точен изказ, обективно констатиране на фактите; убедителна аргументация. Яснотата на израза е приоритет. Научното 
изложение се характеризира със специфични изисквания за структурно-композиционно оформяне на различните жанрови форми (ста-
тия, обзор, описание на случай, резюме). 

Приемат се за публикуване: оригинални статии, обзори, клинични случаи, реферати, рецензии, кратки научни съобщения (писма до 
редактора и др.). Първите три жанра са обект на рецензиране (със стандартизирани формуляри), а останалите подлежат на експертна 
преценка от страна на редколегията. 

Заглавието на всеки научен труд, независимо от жанровата му определеност, трябва да привлича вниманието, да е разбираемо, 
кратко, точно – то представя предмета на изследването. За допълнителна информативност може да се оформи подзаглавие.

Резюмето съдържа в сбит вид специфичните особености на изследването – цел/предмет, използвана методика, главни резултати 
и изводи. Разпространява се и чрез вторични информационни издания (бази данни), т.е. трябва да носи основните елементи от научния 
принос. То не трябва да съдържа цитати и илюстративен материал, нито абревиатури, които могат да се избегнат. 

Ключовите думи се използват за тематично категоризиране на статията в базите данни и за съответно търсене при справки. Зада-
ча на автора е да предложи в синтетичен вид най-значимите понятия от своя труд. Ключовите думи за всеки вид публикация са между 3 
и 8 на брой, като могат да бъдат единични думи или кратки словосъчетания, общоприети в конкретната област на познание.

ОРИГИНАЛНА СТАТИЯ
Оригиналните научни статии задължително разглеждат собствен материал по обстойно описана методика. Форматът Въведение/

увод + цел – Материал и методи – Резултати – Обсъждане – Изводи/заключение има нормативен характер. 
Увод. Основната му функция е да даде отговор на въпросите: какви са мотивите за провеждане на изследването и каква е непо-

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

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

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

Обсъждане. Интерпретират се данните и тяхното значение, разглеждат се проблеми с използваните методи/техники, сравняват 
се сходства и различия с други студии от литературната справка, извежда се приносът на резултатите за осветляване на поставения 
проблем. Обсъждат се противоречия, нерешени въпроси, нежелани явления, неочаквани резултати, съмнения, алтернативни интерпре-
тации и хипотези, статистически разлики, ограничения на проучването. Данните са обобщават. Необходимо е да се избягват: недоказани 
твърдения, преувеличаване значимостта на данните, отклоняващи се/периферни въпроси, атаки към други студии и автори или тяхното 
безкритично преразказване, емоционални призиви към читателя.

Заключение. Резюмира основните резултати и прави изводи от изследването.

НАУЧЕН ОБЗОР
Обобщава съдържанието на известен брой източници, посветени на една тема за определен период. Обсъждането на автори и тек-

стове трябва да е съобразено с тематичната и проблемна релевантност към целта на изследването. Предназначението му е да разгледа 
опита, актуалното състояние и тенденциите по даден проблем, аргументирано да се оцени материалът и да се предложат конкретни, 
практически използваеми изводи и препоръки. Очаква се логично свързано, последователно изложение, без да се преразказват меха-
нично източниците. Подзаглавията са тематични.

ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЙ (КАЗУИСТИКА)
Клиничните случаи съдържат „Въведение“, „Описание на клиничния случай“, „Обсъждане“ и „Изводи“.  Има разширена обзорна 

част, за да се аргументира значимостта на описвания случай. Не е приемлив телеграфният стил – препис от История на заболяването.

КРАТКИТЕ НАУЧНИ ЖАНРОВЕ следват приблизително структурата на оригиналната статия.
ПИСМАТА ДО РЕДАКТОРА обсъждат критично научен проблем, нерешен към момента, или дискутират друга публикация.

СПИСЪКЪТ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ, поместен в края на работата, трябва да обхваща само тези публикации, които действи-
телно са използвани и са необходими, за да се очертае основата, върху която се гради изследването. Да не се предлага изобилие на 
литература за сметка на нейната актуалност. Да се минимизира автоцитирането. Настойчиво се препоръчва цитирането (познаване-
то) и на български източници.

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

– Статии: Автор(и). Заглавие на статията. Заглавие на списанието (съкратено по Index Мedicus), година, том (volumen), но-
мер на книжката (брой) в скоби, страници (от-до). Пример: Yakub YN, Freedman RB, Pabico RC. Renal transplantation in systemic lupus 
erythematosus. Nephron, 2019, 27(1):197-201.
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– Публикации от сборник: Автор(и). Заглавие. В: (за латиница In:) Заглавие на сборника. Поредност на изданието, редактори. Мес-
тоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: Wilkinson AH. Evaluation of the transplant recipient. In: 
Handbook of Kidney Transplantation. 6th ed. G. M. Danovitch (Ed.). Boston, Little, Brown and Co., 2019, 109-122.

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

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

Ако авторите са до трима, се изписват фамилиите, последвани от инициалите им (без точки). Когато авторите са повече от трима, 
след името на третия се пише „и др.“ (за латиница – „et al.“). При преводни непериодични издания се посочват още оригиналният език на 
публикацията и преводачът. При цитиране на български източници под изписването на източника на кирилица същият се изписва и на 
латиница, като заглавието се превежда на английски, а имената на авторите и на изданията или издателствата се траслитерират (напр. 
Bulg. sp. psihiatr. или Med. fizk.).

ЕТИЧНИ НОРМИ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ 
Авторите трябва да гарантират, че представят за публикуване собствени разработки, а ако са използвали чужди данни и/или текст, 

това е посочено чрез цитиране. Съблюдава се стриктното спазване на авторското право – текстове с над 10% дословно повторение на 
чужда публикация се връщат за преработка.

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

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

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

Авторите носят отговорност за съдържанието на публикациите. Представените материали и описаните в тях изследвания следва да 
съответстват на утвърдените етични стандарти относно провеждането на клинични и/или експериментални проучвания с хора (деклара-
цията  от Хелзинки) и опитни животни. Не трябва да се споменават пациенти с техните имена, инициали или да се предоставя снимков 
материал, на който те могат да бъдат разпознати.

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

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

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

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

Броят на измерванията (обемът на извадката) задължително се посочва и се обосновава начинът на изчисляването. Опишете про-
цедурите за рандомизация, ако има такива.

Трябва да се посочат статистическите програми, с които е извършен анализът, както и тяхната версия. Използваните статистически 
термини, съкращения, символи  следва да се дефинират еднозначно.

ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ
Всяка статия започва със заглавие (без съкращения), имена на авторите (без посочване на академични и други титли), тяхната 

месторабота, обозначена с цифров индекс, резюме, ключови думи – на български и на английски език. 
Кореспондиращият автор посочва свои данни за контакт (електронен адрес, по желание – пощенски адрес и телефон).

Обем (приблизителен) на предлаганите публикации:

Вид публикация Брой думи в основния текст Брой думи в резюмето Брой референции
Оригинална статия 2500-5000 200-300 30
Обзор 3000-6000 100-200 50
Клиничен случай 1000-3000 100-200 20
Кратко научно съобщение, реферат, рецензия 500-1000 – 10

Приемат се файлове на програма MS Word. Няма специфични изисквания за размер и вид на шрифта, разстояние между редовете, 
полета и друго оформление.

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

Използваните в текста специфични съкращения се въвеждат в скоби при първата поява на цялото наименование.



6161БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2023, 8(1) 

Мерните единици следва да са по системата SI.
Използвайте само стандартни съкращения, като в заглавието и резюмето те трябва да се избягват. В текста на публикацията при 

първо използване на съкращението пълният термин трябва да бъде представен.

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

INSTRUCTIONS TO AUTHORS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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