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Р
азликите между двете класифи-

кации на болестите – МКБ 10 и 

DSM IV, са значителни по отно-

шение на критериите за разстройс-

твото, клиничното диагностициране 

и в крайна сметка определената бо-

лестност от ХРНВ. Традиционно в Ев-

ропа изработването на критериите е 

с оглед избягване на симптоми, които 

са субклинични. Диагностицирането 

на разстройството в Европейските 

страни е много по-рядко в сравнение 

със САЩ. Също така много по-рядко 

се използва медикаментозното ле-

чение. Поставянето на диагнозата 

предполага наличието на комплекс 

от грижи за децата с ХРНВ, които 

на този етап у нас не съществуват. 

Практически хиперкинетичното раз-

стройство по МКБ-10 отговаря на 

смесения субтип на ADHD (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder) по DSM-IV. 

Това определя както много по-малкия 

процент болестност, така и по-теж-

кото протичане и по-честата нужда 

от хоспитализации на децата, отго-

варящи на критериите по МКБ-10. От 

друга страна, DSM-IV критериите да-

ват една по-широка дефиниция и пре-

комерно висока болестност от ADHD, 

но показват и хетерогенността на за-

боляването и са по-удобни за скрининг. 

Малка част от скрининг позитивните 

по критериите на DSM-IV отговарят 

на критериите по МКБ-10, но цялата 

категория е рискова за развитието 

на поведенчески разстройства и тях-

ното ранно откриване може да играе 

роля на превенция за тази голяма гру-

па разстройства. Тези разлики нала-

гат доброто познаване и работа и с 

двете класификации по отношение на 

ХРНВ.

Въпреки споменатите различия и две-

те класификации оценяват еднакви 

симптоми при диагностициране на 

разстройството (DSM-IV, МКБ-10):

  Хиперактивност. Може да бъде 

представена от въртене, шаване, 

мърдане на отделни части на тяло-

то, невъзможност да седи неподви-

жен, непрестанно активно движе-

Хиперкинетичното разстройство с нарушение на вниманието (ХРНВ) е най-често 
диагностицираното поведенческо разстройство в детска възраст и едно от най-чес-
тите разстройства на нервно-психичното развитие в педиатричната популация. 
Разстройството е известно повече от век, като в научната литература през годините 
се среща под различни наименования. Децата с ХРНВ са хетерогенна група, при 
която в различна степен са проявени симптомите на хиперактивност, нарушение 
на вниманието и импулсивност. Според направен метаанализ предполагаемата 
болестност в световен мащаб при лица под 18-годишна възраст е 5.29% (Polanczyk et 
al., 2007). На ХРНВ се дължи голям процент от случаите на деца, преминаващи през 
детските психиатрични клиники и консултативни кабинети (Cantwell DP, 1996). По 
наши собствени данни над 25% от всички преминали деца през Детското психиат-
рично отделение за последните 5 години са с ХРНВ, като се отчита и тенденция към 
постепенно повишаване на този процент с годините. 
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Епидемиологични и генетични аспекти на шизофренията 

 

Д. Хрусафов*, П. Петров* 

*Медицински Университет “Проф. д-р П. Стоянов” – Варна 

 

  

 

Създаването на епидемиологичният "подпис" на шизофренията, нейната 

честота в определени групи от населението, географското им разпределение, времето 

на дебют и обвързаността с коморбидни състояния, рисковите фактори, е важна 

крачка към разплитането на причините и предпоставките за болестта и за нейното 

предотвратяване и контрол. За редица болести, епидемиологичното картографиране 

на синдроми разкрива модели, насочващи бъдещите клинични и лабораторни 

изследвания. Опитите да се приложи този подход за изучаване на шизофрения не са 

срещнали голям успех, въпреки че епидемиологичните проучвания за шизофрения се 

провеждат повече от един век. Основен източник на трудност е естеството на 

заболяването. Атрибутите, определящи шизофренията са предимно дедуктивни и 

зависят критично от респондерите и техния субективен опит. Основната структурна 

и функционална патология е недостатъчно изучена и няма обективни диагностични 

тик-тестове или валидирани биологични маркери, които могат да осигурят сигурна 

котва за епидемиологично изследване. Повтарящи противоречия в изследванията на 

шизофренията будят загриженост за отдиференцирането и от други психози и 

биполярно афективно разстройство. Валидността на концепцията за шизофренния 

спектър и наличието на не-психотични форми също затрудняват процеса. 

Диагностичните понятия играят важна роля в епидемиологията на шизофрения 

от. Част от разликите в резултатите на отделните изследвания се дължат на 

разлики в диагностични концепции и практики, на класификацията, по която се 

провеждат, на случаи, които не могат да бъдат сравними помежду си. Конкретно 

проучване на диагнозата шизофрения може да включва или изключва случаи с несигурен 

нозологичен статут, като например остри епизоди, екзогенни психози и др.. Освен 

това, е много важно как и от кого е поставена диагноза за отчетените резултати. 
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Поглед към историята на психозите 

 

Д. Хрусафов* 

*Медицински Университет “Проф. д-р П. Стоянов” – Варна 

 

Съществуването на психичните разстройства е признато още във 

фараонски Египет като част от преобладаващата религиозна концепция 

за жизнени цикли. Лечението се е състояло в омилостивяване 

доброжелателни свръхестествени сили и премахване духа на мъртвите, 

вселил се в болните. Четири вида лудост се описват в Аюрведа и Карака 

Са на Сутра (VI в. BC): първите три наподобяващи мания, депресия и 

шизофрения, а четвъртият съдържащ симптоми от трите заедно с 

демонично обсебване. Тези състояния са смятани за хронични и нелечими. 

В Индия тялото се считало за отделена част от безсмъртна душа, 

със страсти в и тъмнина извън него, причиняващи психично заболяване. 

Китайската култура излага по-натуралистични концепции, 

свързани с етични измерения по отношение на лудост. Грижите за тези 

лица, обаче са били поверени на свещеник, който е действал като 

посредник при омилостивяване на духа на предците. 

В клинообразни плочи е намерено документирано свидетелство за 

съществуването на лудостта, с препратки към психични разстройства в 

Асирия и Вавилон. В описанието на симптомите, тежестта и 

продължителността на страданието се намират доказателства за 

наличието на шизофрения. 

Учените предполагат, че изброените симптоми не се различават 

много от тези, на които нашите диагностични определения на 
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Продроми при шизофрения 

 

Д. Хрусафов*, П. Петров* 

*Медицински Университет “Проф. д-р П. Стоянов” – Варна 

 

 Шизофренията е тежко, хронично разстройство, което може да 

засегне деца, юноши и възрастни. Типичното начало е при млади хора в 

края юношеството или в началото на 20-те години, а диагнозата 

обикновено следва драматичен психотичен епизод психотични. Въпреки 

това, признаци и симптоми, сигнализиращи за разстройството често 

присъстват месеци до години преди диагнозата е поставена. 

Този период на поява на продроми е от голям интерес за 

изследователите, тъй като той може да държи ключа към добро 

прогнозиране и идентифициране на случаи. Това би могло да доведе до 

прилагане на по-ранно лечение и по този начин евентуално 

предотвратяване, забавяне или отслабване на първия епизод на психоза. 

Продромалната фаза на шизофрения в момента се определя като по-

ранно или пре-психотично състояние, което представлява отклонение от 

обичайното поведение и опит на индивида. Следователно, продромът 

може да се приема както за състояние или процес, водещ до пълното 

манифестиране на заболяването. Продром е ретроспективно понятие по 

дефиниция. 
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Епидемиологични и генетични аспекти на шизофренията 

 

Д. Хрусафов*, П. Петров*, Р. Димитрова*, Г. Радкова*, С. Димитрова* 

*Медицински Университет “Проф. д-р П. Стоянов” – Варна 

 

 

Концепцията за коморбидност (Lilienfeld et al. 1994) се отнася до 
едновременното присъствие в индивид на две или повече нозологично 
различни нарушения, които могат да бъдат случайно свързани или с 
причинно – следствена връзка. При шизофрения, съпътстващата 
коморбидност се състои от:  

 

(1) общи медицински проблеми и заболявания, които се появяват при 
пациенти с шизофрения по – често като следствие от дисфункционален 
начин на живот, лоши самостоятелни грижи или медицинска 
небрежност, и  

(2) специфични нарушения, които могат да имат патогенетична 
връзка с шизофрения или с нейното лечение.  

 

Соматични заболявания се срещат често сред пациенти с психични 
разстройства, но рядко се диагностицират. Между 46% и 80% от 
хоспитализираните, и между 20% и 43% от амбулаторни пациенти с 
шизофрения, според различни изследвания, страдат от съпътстващи 
заболявания. Според едно проучване, соматичната коморбидност влошава 
психическото състояние при 46% от пациентите, а при 7% е 
животозастрашаващо (Adler & Griffith 1991). В проучване за спешен прием 
на пациенти с шизофрения, 10% са били дехидратирани, 33% са имали 
хипокалиемия, и 66% са били с повишени серумни ензими (Hatta et al. 1999). 
Пациентите с шизофрения имат драстично повишен риск от отравяне с 
психотропни медикаменти (50 пъти при мъжете и 20 пъти при жени 
(Mаkikirо et al. 1998). В допълнение се открива и повишена чувствителност 
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С
истемния лупус ери-
тематодес (СЛЕ) е 
хронично, автоимунно, 

многоорганно заболвявне с 
широк спектър от клинични и 
имунологични прояви. По време 
на хода на заболяването всич-
ки органи и тъкани могат да 
бъдат потенциално засегнати, 
понякога необратимо. Поради 
тези причини, СЛЕ може да 
повлияе на различни аспекти 
от живота на пациента, което 
води до увреждане на качест-
вото на живота.

Сравнително често за заболяването 

е въвличането на нервната система, 

която може да се засегне в различна 

степен и форма. Поради разновид-

ните клинични манифестации на 

заболяването, то се разглежда като 

отделна нозология, т. н. невролупус 

(НЛ). Участието на нервната сис-

тема включва многобройни невроло-

гични (Н) и психиатрични (П) прояви.  

Въпреки постиженията в нашето 

разбиране на тази подгрупа на лупус, 

представянето на невро-психиа-

тричната (НП) болест в отделни-

те пациенти със СЛЕ продължава 

да представлява диагностични и 

терапевтични предизвикателства 

за ревматолозите. Тези трудности 

отчасти се дължат на липсата на 

специфика на повечето от НП проя-

ви, несигурността по отношение на 

патогенетичните механизми, както 

и на оскъдните данни в подкрепа на 

терапевтични стратегии. 

Цел и обект на настоящия литера-

турен обзор е разглеждане и обоб-

щаване на най-новата информация, 

свързана с когнитивните нарушения 

и невро-психиатричната коморбид-

ност при СЛЕ, с акцент върху някои 

патогенетични аспекти, клинични-

те манифестации и честотата на 

проблема.

Според критериите за класификация 

на Американския колеж по ревмато-

логия (ACR) от 1982 год., диагнозата 

СЛЕ се поставя когато са налице 
поне 4 от 11 критерия: 
• пеперудообразен еритемен обрив

по лицето или дискоиден обрив,

• фоточувствителност,

• афти в устата,

• артрит (неерозивен), включващ 2
или повече периферни стави,

• серозити (перикардит, плеврит),

• бъбречно ангажиране, изразяващо
се под формата на протеинурия
(над 0.5 г/дн или над 3+ когато не
е проведено количествено изслед-
ване) или наличие на цилиндри в
уринния седимент,

• неврологично засягане като гърчо-
ве или психоза,

• хематологично засягане по типа
на хемолитична анемия, левкопения,
лимфопения и тромбоцитопения,

• имунологични нарушения (поло-
жителен ЛЕ феномен, наличие на
анти ДНК или анти-Sm антитела,
фалшиво положителен серологи-
чен тест за сифилис – тест на
Wasserman),
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Употреба на антипсихотици в детско-юношеска възраст. Съвременен 
подход на лечение. 

Г. Радкова*, Р. Димитрова*, П. Петров*, Д. Хрусафов* 

Медицински Университет “Проф. д-р П. Стоянов” - Варна 

 
Историята на психофармакологията в детска възраст датира много преди официално 
антипсихотични медикаменти да се използват в педиатричната практика. Поглед назад 
към началото на изследванията показват , че проучвания на тяхното действие при деца 
са правени успоредно с тези при възрастни психиатрично болни пациенти.   

Първите изследвания в областта са направени от Чарлс Брадли (педиатър , невролог) 
още през 1937г. Тогава той публикува резултати от свое проучване с медикамента 
бензедрин (смес на амфетаминсулфат) - най-мощният стимулант по онова време.  
Наблюдавани са 30 деца на възраст от 5 до 14 години, с упорити  оплакванията от 
главоболие. Описаната клинична картина при пациентите понастоящем би отговаряла 
на критериите за поставяне на Хиперкинетично разстройство на поведението: намалена 
концентрация и внимание, хиперактивитет, придружен с училищни и поведенчески 
нарушения. В резултат на провежданото лечение се наблюдавало значително 
подобрение на общото им функциониране, училищното представяне, социалните 
интеракции и емоционалната зрялост. Въпреки успеха от  това изследване, едва 25 
години по-късно медикаментите влизат в употреба за лечение на академични и 
поведенчески нарушения при деца.   

Първата книга, занимаваща се и описваща психофармакологичните проучвания в 
детска възраст,  е издадена през 1958г. „Child research in psychopharmacology”, след 
провеждане на конференция , посветена на психофармакологията в детска възраст под 
егидата  на Националния институт за психично здраве, САЩ. Сборникът съдържал 
поредица статии и дискусии,  повдигащи въпроси за влиянието на психосоциалните 
фактори върху психичното здраве при децата, методологията и практическите 
проблеми при оценката на лекарствената терапия. Трудът включвал и 159 проучвания 
върху ефектите на известните дотогава психофаракологични средства , прилагани при 
деца и юноши с психични проблеми. Първата статия била посветена именно на 
проучването на Чарлс Брадли от 1937. 
 
През 1952г Жан Delay и  Пиер Deniker, френски изследователи и психиатри, поставят 
начало на невролептичната ера. Те публикуват резултати от приложението на 
Хлорпромазин при 38 психотични пациенти в зряла възраст. Преди това лекарството е 
широко използвано във Франция като периоперативен антиеметик с добър 
транквилизиращ ефект върху пациентите, което насочило френските специалисти да 
проучат действието му при шизофренни пациенти -  с добър ефект върху симптомите. 
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За всички психоактивни вещества има спектър от начини на употреба, вариращ от такава, която 
води до незначителни или никакви проблеми, до синдром на зависимост. Употребата на 
алкохол и други психоактивни вещества могат да бъдат класифицирани в пет категории, които 
отразяват различните диагнози, поставяни чрез използване на международните диагностични 
системи .  

 
 Епидемиология  
48% от възрастното население в световен мащаб (приблизително 2 млрд. души) консумират 
алкохол поне инцидентно, 33% (около 1.3 млрд. души) употребяват никотин и 5% (около 200 
млн.) използват незаконни психоактивни вещества. Все по-често се среща използването на 
няколко различни ПАВ, които в много случаи имат различни фармакологични ефекти. 
Употребата на психоактивни вещества допринася съществено за глобалните щети на 
човечеството причинени от заболявания. Никотинът е четвъртият по значимост в глобален 
мащаб рисков фактор причиняващ заболявания водещи до нетрудоспособност (измерени с 
въведения от СЗО индекс Disability Adjusted Life Years - години от живота загубени поради 
нетрудоспособност). Употребата на алкохол е петия най-чест причинител на заболявания, а 
незаконните психоактивни вещества също са в топ 20 на най-честите причини за заболявания. 
Разстройствата дължащи се на употреба на психоактивни вещества водят ежегодно до щети 
равняващи се на 4-5% от глобалния годишен брутен икономически продукт (възлизащ на над 
70 трилиона долара), от които на алкохола се падат 1-2%, на никотина 1%, а на незаконните 
ПАВ около 0.5%.  
Никотин  
Смята се, че около 33 % от населението на света над 18 години (приблизително 1.3 млрд. души) 
са пушачи. Тютюнопушенето и другите форми на употреба на никотин ежегодно отнемат 
живота на 5 млн. души по света, като тенденцията е броят им да се увеличава. Според СЗО в 
световен мащаб то причинява около 4% от здравните щети на човечеството.  



Модели на поведение при зависимост от хазарт 
 

Деян С. Хрусафов1, Иван С. Александров2, Христо В. Кожухаров3 

 
1Медицински университет Варна „ Проф. д-р Параскев Стоянов”,България,e.mail: hrusafov@gmail.com 

2Медицински университет Варна „ Проф. д-р Параскев Стоянов”,България,e.mail: i_s_aleksandrov@abv.bg 

3Медицински университет Варна „ Проф. д-р Параскев Стоянов”,България,e.mail:christokojuharov@abv.bg 
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Проблемите свързани със зависимостите, са били, и ще продължават да бъдат в центъра на 
интересите на множество изследователи и специалисти от практиката. В областта на психопатологията 
зависимостта се дефинира като повтаряща се във времето употреба на вещества или дейности, доставящи 
удоволствие, при лишаването от които настъпва „синдром на отмяна”, характеризиращ се с поява на 
неудоволствени психологични и/или телесни симптоми [2]. 

Настоящия доклад разглежда конкретен тип зависимост – хазартната. За тази проблематика има 
по-малко изследвания и клинични наблюдения в сравнение със зависимостта от наркотици или алкохол. 
Прегледа на научната литература по въпроса обаче, очертава тенденция към засилване на интереса през 
последните години, както от страна на психолози така и от психиатри, към по-прецизното проучване на 
механизмите свързани с точно този тип зависимост. 
 Патологичното влечение към хазарт, най общо, се характеризира с чести, повтарящи се епизоди 
на хазартна игра, които доминират в съзнанието на личността, трудно се контролират и накърняват 
семейни, материални и социални интереси [3]. Такива хора имат влошено личностно и социално 
функциониране, случва се да нарушават законите, загубват работата си, имат проблеми в семействата си.  
 Актуалността на избраната тема е продиктувана и от засилената потребност на специалистите в 
практиката за по-разширено и подробно разглеждане и на стереотипните поведенчески реакции свързани 
със зависимостта от хазарт. 

Проведеното изследване включва 20 пациенти преминали на лечение през периода 2009 – 2011 г. 
от град Варна, и се състои в проучване на написани собственоръчно от тях мнения и мисли свързани със 
зависимостта им от хазарт. 

 
Методът който е използван за обработка на резултатите е контент анализ. 
Контент анализа е метод за емпирично проучване на съдържанието на текст или реч. При него се 

отчита честотата на определени речеви единици или смислови категории и на тази основа се правят изводи 
на стоящите зад тях психични състояния [1]. 

В основата на контент-анализа като метод стои понятието комуникация, тъй като чрез него се 
изследват самият комуникативен процес и продуктите му. 

Най-често се смята, че честотата на появяване на даден индикатор в текста е мярка за неговата 
значимост. В такъв случай се измерва честотата. Не винаги обаче измерването по даден принцип е 
безспорно. При изследване на ценностите или нагласите по даден проблем тази презумпция не е 
задоволителна, тъй като честотата  на поява на дадена дума не показва коректно какво е отношението ни 
към обекта на изследване. Именно затова настоящото изследване няма претенции към такъв тип анализи, 
а се ограничава до идентифициране на типичното в поведението на хазартно зависимите.  

Контент-анализът е изследователски метод с много положителни страни - елиминирането на 
ефекта от присъствието на наблюдателя, много удобни условия за верификация, възможност за повторение 
на изследването, възможност за контрол от независим изследовател, възможност за изследване в 
исторически план. 

В настоящото изследване се използва контент-анализ за разкриване на стереотипното поведение 
свързано със зависимостта от хазарт. За повтарящи се реакции приемаме тези, които се заявяват от 
поне две трети от респондентите. 

Емпирични показатели на анализа са: темата, видът на информацията (събитийна и коментарна), 
модалността на изказването (директивност), критичността на информацията и значението (денотативно и 
конотативно).  

В последствие се потърсиха и някои корелации с дихотомно скалираните променливи – пол и 
семейно положение. 

 






