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Въведение
Шизофренията е най-значимата 

болест в психиатрията. На нея са 

посветени над 100 000 научни публи-

кации, от които десетки моногра-

фии, както и няколко специализирани 

международни списания. 

За лечение и рехабилитация на ши-

зофренно болни ежегодно се отде-

лят милиарди долари, а още толкова 

се изразходват за фундаментални 

и приложни научни изследвания. Но 

въпреки огромните разходи на сред-

ства, време и енергия, болестта и 

до днес остава неразгадана и ениг-

матична. 

Тя е обособена и описана за първи 

път от родоначалника на съвремен-

ните психиатрични класификации 

Emil Kraepelin (1896), който ù дава наз-

ванието „dementia praecox”, но малко 

по-късно я концептуализира и като 

ендогенна психоза, разграничавайки 

я от манийно-депресивната болест 

(Крепелиновата дихотомия)[1-4]. Така 

остава неясно дали същността и е 

в трайната когнитивна редукция 

(деменция) или в преходната когни-

тивна продукция (психоза). Съвре-

менното название „шизофрения” 

(раздвоена психика) е дадено от 

Eugen Bleuler (1911), който оспорва 

неизбежността на крайния изход в 

деменция и изтъква значението на 

раздвояването (разцепването) на 

психичните функции[1-4]. Според кон-

цепцията му болестният процес в 

мозъка пряко обуславя фундаментал-

ни (първични) дефицитни симптоми, 

а косвено активира допълнителни 

(вторични) психодинамични защит-

ни механизми, лежащи в основата 

на психотичните симптоми. Това 

разделяне (известно като Блойлеро-

ва дихотомия) в най-общи линии би 

могло да се приеме за първообраз на 

съвременната биполярност между 

негативни (дефицитни) и позитивни 

(продуктивни) шизофренни симпто-

ми[5-13]. В концепцията се обосновава, 
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че диагнозата се определя от фунда-

менталните дефицитни симптоми, 

а психотичните симптоми не са за-

дължителни и липсват при латентна 

и проста шизофрения[4,6,7,10,14]. Съвсем 

различен е атеоретичният, но лесен 

за прилагане (прагматичен) подход 

на представителя на феноменоло-

гичната психиатрия Kurt Schneider 

(1939), който се фокусира върху су-

бективните преживявания на паци-

ентите, следвайки тезата на своя 

учител Karl Jaspers (1913), че невро-

биологичните им механизми са „мо-

зъчна митология“[11]. В противоречие 

с  и Bleuler той пренебрегва 

дефицитните шизофренни симпто-

ми и извежда на преден план парано-

идните психотични симптоми, кои-

то разделя на такива от I-ви и от II-ри 

ранг в зависимост от приписваната 

им диагностична специфичност. 

Schneider съставя списък от стрикт-

но дефинирани феноменологични кри-

терии за първоранговите симптоми 

и твърди, че установяването дори 

на един от тях е достатъчно за 

поставяне на диагнозата и за дифе-

ренциалната диагноза с манийно-де-

пресивните психози. Той приема 

първия психотичен епизод за начало 

на болестта, а препсихотичните 

дефицитни симптоми на Bleuler − за 

преморбидни (предболестни). 

Когато се откриват първите невро-

лептици и става ясно, че ефектив-

ността им е спрямо психотичните 

симптоми, фокусът на теоретич-

ното мислене трайно се измества 

към тези симптоми и техните ме-

ханизми. Критериите на Schneider 

започват повсеместно да се прила-

гат в клиничната практика и в науч-

ните изследвания, а концепцията на 

Bleuler остава в историята. 

Доминираща 
парадигма при 
диагностика 
и лечение на 
шизофрения
Центрираната върху психозата па-

радигма (разглеждаща шизофрени-

ята като ендогенна психоза) про-

дължава да доминира и досега. 

Аргументът е, че именно психотич-

ните симптоми определят както 

диагнозата, така и лечението на 

болестта, а ефективността на са-

мото лечение се измерва чрез сте-

пента на трайното им потискане. 

Фактът, че тези симптоми успеш-

но се потискат от медикаментозна 

(невробиологична) терапия сякаш 

опровергава тезата на Bleuler, че 

те са проява на патологични пси-

хологични защити спрямо болест-

ния процес в мозъка, а не са пряко 

следствие от него. Същият факт 

обаче опровергава и споменатата 

вече теза на Jaspers, подкрепяна 

и от Schneider, която оспорва не-

вробиологичните механизми на су-

бективните психотични симптоми. 

Възниква необходимост въпросни-

те механизми да бъдат обяснени в 

светлината на терапевтичното им 

повлияване от антипсихотиците. 

Първоначален опит за такова обяс-

нение е класическата допаминова 

хипотеза за шизофренията, предло-

жена от Arvid Carlsson (1967), който 

през 2000 г. е удостоен с Нобелова 

награда за нея[1,15]. Хипотезата му се 

базира на факта, че всички невролеп-

тици са допаминови антагонисти, а 

лечебният им ефект често се съ-

пътства от невролептично индуци-

ран паркинсонизъм, разглеждан като 

клинична проява на медикаментозно 

предизвикана хиподопаминергия в 

стриатума. Друг аргумент е фак-

тът, че антипаркинсоновите ме-

дикаменти (които са допаминови 

агонисти) могат да предизвикват 

шизофреноподобни психози при пси-

хично здрави лица или да провоки-

рат психотичен рецидив при ши-

зофренно болни в ремисия. Оттук 

се извежда логически (ex juvantibus), 

че в основата на шизофренните 

психози лежи мозъчната хипердопа-

минергия, която се потиска от до-

паминови антагонисти, но може да 

бъде предизвикана от допаминови 

агонисти. По-късно се уточнява, че 

хипердопаминергия е налице само 

в мезолимбичната допаминергична 

система, която е и основният тар-

гет на антипсихотиците. 

Трябва да се добави, че тези медика-

менти се прилагат не само по време 

на психоза, но и по време на асимп-

томна клинична ремисия като под-

държаща терапия за превенция на 

психотични рецидиви. Теоретично-

то основание е в нео-Крепелиновата 

концепция за невродегенерацията 

при шизофрения, според която по 

време на психотичен епизод се от-

ключват абнормни неврохимични вза-

имодействия в мозъка, завършващи с 

клетъчна смърт (апоптоза) на коро-

ви неврони[5,16]. Установено е, че тези 

субклетъчни и клетъчни патологич-

ни процеси водят до корова атро-

фия, засилваща се прогресивно след 

всеки пореден психотичен рецидив 

и водеща до апатико-абулична про-

мяна на личността (dementia praecox 

по Kraepelin). Ето защо противореци-

дивното използване на антипсихоти-

ците може да се разглежда и като 

метод за предотвратяване разви-

тието на постпсихотични (Крепели-

нови) негативни симптоми. От своя 

страна възможността за превенция 

на психотични позитивни симптоми 

(респективно и на постпсихотич-

ни негативни симптоми) емпирич-
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но подкрепя и разширява обхвата 

на доминиращата днес парадигма, 

разглеждаща шизофренията като 

психотично заболяване на мозъка, 

което може да доведе до вторична 

постпсихотична невродегенерация. 

Тази разширена парадигма всъщност 

обединява подходите на Schneider и 

Kraepelin, но напълно игнорира подхо-

да на Bleuler.

Криза на 
доминиращата 
парадигма
Терминът „ендогенна психоза“ фак-

тически означава, че първопричина-

та за развитието на шизофренните 

психотични симптоми е генетично 

обусловена уязвимост на опреде-

лени мозъчни структури и функ-

ции[3,6]. За известно време тя може 

да бъде компенсирана от паралелно 

активирани защитно-компенсатор-

ни механизми, но рано или късно се 

стига до декомпенсация и до пър-

ви психотичен епизод. Времевият 

интервал между вътреутробното 

(пренатално) начало на генетична-

та предразположеност и началото 

на първия психотичен епизод (обик-

новено в юношеска или ранна мла-

дежка възраст) предполага наличие-

то на продължителен предклиничен 

(латентен) период на компенсира-

на (клинично непроявена) мозъчна 

патология[6,11,12,14,17]. Доминиращата 

сега парадигма разглежда този пе-

риод като предболестен, тъй като 

приема, че първите болестни проя-

ви на шизофренния процес са психо-

тичните позитивни симптоми. По 

тази причина предшестващите ги 

(Блойлерови) негативни симптоми 

не се приемат за част от болест-

та, а за проява на генетичната 

предразположеност към нея. По съ-

щата логика и останалите субкли-

нични и клинични прояви на мозъчни 

дисфункции, предшестващи първия 

психотичен епизод, се разглеждат 

като „маркери на уязвимост“, а не 

като „маркери на шизофрения“[12,17,18]. 

Дългогодишното им изучаване все 

пак послужи за основа на влиятел-

ната нео-Блойлерова концепция за 

патологията в невроразвитието 

като базисен мозъчен механизъм 

при шизофрения[12,17]. Според тази 

концепция генетичната предраз-

положеност (взаимодействайки с 

патогенни фактори на средата) 

нарушава нормалната онтогенеза и 

обуславя най-ранните (препсихотич-

ни) прояви на болестния процес в мо-

зъка, включващи и блойлеровите не-

гативни симптоми[19,20]. Последните 

са известни и като „а“ симптоми, 

тъй като названията им започват 

с представката „а“, обозначаваща 

„липса“ (дефицит на нормална функ-

ция) или просто с буквата „а“. От съ-

временна гледна точка най-важните 

от тях са пет: апатия (афективно 

нивелиране), анхедония, амотивация 

(абулия, анергия, астения), аутизъм 

(асоциалност) и алогия (асоциатив-

но блокиране). Наред с тях в препси-

хотичната фаза при шизофрения са 

установени и характерни когнитив-

ни дефицити, както и други по-редки 

и по-дискретни невропсихологични 

и неврологични дефицити (също „а“ 

симптоми) като: агнозия, апраксия, 

атаксия, афазия, амнезия, алексити-

мия, амимия, апросексия, астазия 
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– абазия и асиметрия на функции-

те[19,20]. Доколкото тези субклинично 

разкрити и клинично проявени функ-

ционални дефицити предшестват 

началото на първия психотичен епи-

зод, обяснението им от гледна точ-

ка на доминиращата парадигма е 

проблематично. Разглеждането им 

като прояви на генетичната пред-

разположеност към шизофрения 

не може да обясни защо и по какъв 

критерий те се считат за предбо-

лестни, а психотичните симптоми 

за болестни. Ето защо с времето 

алтернативната (нео-Блойлерова) 

гледна точка става все по-влиятел-

на. Според нея негативните, когни-

тивните и неврологичните симп-

томи също са прояви на болестния 

процес като при това са по-близо 

до мозъчния му субстрат (по-фунда-

ментални) отколкото са проявите 

на психозата[14,18-20]. С натрупването 

на опит в последните години става 

все по-ясно, че шизофренните пси-

хози са само преходна (обикновено 

краткотрайна) част от развитие-

то на шизофренията, а успешното 

потискане на психотичните симп-

томи в по-голямата част от случа-

ите не е достатъчно за връщане на 

болните към нормален живот. Вече 

е установено, че функционалната им 

дезадаптация се дължи преди всичко 

на негативните шизофренни симп-

томи, а антипсихотичната терапия 

всъщност не е антишизофренна и не 

просто не лекува тези симптоми, но 

дори ги влошава[19-23]. Осмислянето на 

подобни данни от клиничната прак-

тика и от многобройни проучвания 

постепенно доведе до подновяване 

на интереса към тях и до тенден-

ция за много по-задълбоченото им 

изучаване с оглед на евентуалното 

им ефективно лечение[20-23].

Нова парадигма 
при диагностика 
и лечение на 
шизофрения
Емпиричните и теоретични проуч-

вания, провеждани в рамките на кон-

цепцията за патология в невроразви-

тието при шизофрения, постепенно 

доведоха до преоценка на доминира-

щата засега парадигма. С напредва-

нето на технологиите за изследване 

на мозъчните структури и функции 

се изясни, че най-ранните нарушения 

не са свързани с хиперактивирани 

подкорови кръгове (за които отдав-

на се знае, че обуславят психотични-

те симптоми), а със структурни и 

функционални дефицити в областта 

на челната кора (хипофронталност), 

които предшестват първия пси-

хотичен епизод[17-20]. Тези препсихо-

тични обективни находки при лица с 

повишен генетичен и клиничен риск 

за развитие на шизофренна психоза 

стимулираха нови хипотези за мо-

зъчните механизми на болестта. На-

правена беше радикална ревизия и на 

класическата допаминова хипотеза. 

Според ревизираната и версия, хи-

пердопаминергията в мезолимбич-

ната допаминергична система е 

вторично следствие от първична 

хиподопаминергия в мезокортикал-

ната допаминергична система, коя-

то в нормални условия упражнява 

инхибиторен контрол върху мезо-

лимбичната[1,3,8-13]. Оттук се извежда, 

че болестният процес в мозъка пря-

ко засяга структурата и функцията 

на челната кора, а хиперактивиране-

то на подкорови кръгове е резултат 

от функционалната им дезинхиби-

ция. Самият Carlsson (2006) ревизира 

хипотезата си и също започва да 

разглежда първичното нарушение 

при шизофрения като резултат от 

генетично обусловена хиподопа-

минергия в мезокортикалната до-

паминергична система[1,3]. Според 

разработената от нас хипотеза 

шизофренният процес пряко обусла-

вя базисни (препсихотични) сензо-

моторни, когнитивни, афективни и 

социални дефицити („а“ симптоми), 

а може да доведе и до дефицит на 

инхибиторен контрол върху мезо-

лимбичната допаминергична систе-

ма, предизвиквайки в нея вторична 

хипердопаминергия, обуславяща 

психотичните симптоми[3,6,8-11]. От-

тук следва, че същността на забо-

ляването е в първичните процесни 

дефицити, а не във вторичната пси-

хотична продукция, която не е пряко 

(а само косвено) свързана с болест-

ния процес в мозъка. Изводът е, че 

разглеждането на шизофренията 

като ендогенна психоза е анахрони-

зъм, защото премества акцента от 

първопричината към вторичното 

(незадължително) следствие, тъй 

като първопричината се проявява 

с процесните дефицити (включващи 

препсихотичните негативни симп-

томи), а следствието − с психотич-

ните позитивни симптоми, които 

се дължат на дезинхибиция на подко-

рови кръгове, останали незасегнати 

от шизофренния процес. Същият 

извод се потвърждава и от послед-

ните открития на психиатричната 

генетика след разгадаването на 

човешкия геном[7,17]. Тогава започна 

идентифициране на конкретни гени, 

свързани с повишен риск за разви-

тие на шизофрения, които вече са 

повече от 100. Анализът на функцио-

налните им ефекти показа, че по-

вечето от тях водят до дисбаланс 

между възбуда и инхибиция в челна-

та кора и до хиподопаминергия в 

мезокортикалната допаминергична 

система, а не до хиперактивиране 

в подкорови кръгове или до хипер-



46 Брой 11/2022, Година XXII

medinfo.bg11
Н О Е М В Р И

2 0 2 2

допаминергия в мезолимбичната 

допаминергична система, както 

би следвало да се очаква от гледна 

точка на доминиращата сега пара-

дигма. С течение на времето става 

все по-очевидно, че шизофренният 

процес пряко предизвиква трайни 

(нерядко вторично прогресиращи) 

увреждания в челната кора (включ-

ващи и мезокортикална хиподопа-

минергия), които обуславят препси-

хотичните негативни симптоми и 

други процесни дефицити, а изтък-

ваното досега функционално (пре-

ходно) подкорово хиперактивиране 

(включващо и мезолимбична хипер-

допаминергия), което обуславя по-

зитивните психотични симптоми 

(и се повлиява терапевтично от ан-

типсихотиците), е само вторичен 

резултат от загубата на инхибито-

рен контрол (дезинхибиция). Може 

да се каже, че вместо като ендоген-

на психоза шизофренията би тряб-

вало да се разглежда като болестен 

процес в мозъка, който първично 

обуславя процесни дефицити, а едва 

вторично (и то не задължително) − 

психотична продукция[3,8]. Подобна 

гледна точка предполага принципни 

промени в диагностиката и лече-

нието на заболяването. Диагности-

ката би трябвало да се пренесе към 

значително по-ранни субклинични 

и клинични прояви на шизофрен-

ния процес и да се фокусира върху 

препсихотичните негативни симп-

томи, към които да бъде насочено 

антишизофренното лечение[14,17-23]. 

Така към вече утвърдените подходи 

на Schneider и Kraepelin би се инте-

грирал и подходът на Bleuler, който 

включва и тези непсихотични ши-

зофренни симптоми. Трябва изрично 

да се подчертае, че утвърждаваща-

та се нова (нео-Блойлерова) пара-

дигма по никакъв начин не отрича 

старата, а само се надстроява над 

нея, премествайки акцента на диаг-

ностиката и лечението към по-фун-

даментални болестни прояви, но без 

да изключва или пренебрегва диагно-

стиката и лечението на шизофрен-

ните психози, когато вече е налице 

първи психотичен епизод[15,16,24-29]. Съ-

щевременно трябва да се признае, 

че макар и да е теоретично много 

добре обоснована и убедителна, при-

лагането на въпросната парадигма 

в клиничната практика се сблъсква 

със значителни методологични и ме-

тодични проблеми.

Проблеми в 
прилагането на 
новата парадигма
Основният проблем в практическо-

то прилагане на новата парадигма 

при диагностика и лечение на ши-

зофрения се състои в противоречи-

ето и със сега действащите (зна-

чително остарели) диагностични 

критерии и консенсусни препоръки 

за лечение, разработени въз основа 

на старата парадигма и превърнали 

се в догми, които вече възпрепят-

стват по-нататъшното развитие 

на психиатричната наука и клинич-

ната практика. Така например, спо-

ред изискванията на съвременните 

международни класификации (МКБ-10 

и DSM-5), за да се постави диагноза-

та и да се започне съответно лече-

ние, се изисква не само да е налице 

разгърнат психотичен епизод, но 

и той да е с определена минимална 

продължителност[1,4]. Явно е, че по-

добни изисквания не позволяват да 

се приложи ранна (препсихотична) 

диагностика, нито да се започне 

наистина антишизофренно (а не 

просто антипсихотично) лечение, 

насочено към препсихотичните не-

гативни симптоми. В последните 

години се създават методики за ва-

лидно и достоверно психометрично 

измерване на негативни шизофрен-

ни симптоми с идеята да бъдат 

използвани за количествена оценка 

на ефекта от евентуалното им бъ-

дещо лечение[19-23]. Доказването на 

този ефект в реалната клинична 

практика обаче е силно затруднено 

при доминиране на старата пара-

дигма и отсъствие на общоприето 

концептуализиране на шизофрения-

та като болестен процес в мозъка 

вместо като ендогенна психоза. 

Може да се обобщи, че опитите за 

въвеждане на антишизофренно лече-

ние, което да е ефективно спрямо 

фундаменталните негативни симп-

томи, засега търпят неуспех. Спо-

ред нас една от основните причини 

за това е в подхода при клиничните 

изпитвания, който е в рамките на 

старата парадигма[21-23]. Изследват 

се пациенти с диагностицирана 

шизофрения, което на практика оз-

начава, че при тях вече е бил уста-

новен поне първи психотичен епи-

зод и всъщност е била пропусната 

препсихотичната фаза на заболява-

нето. Няма съмнение, че изследване-

то само на психотични и постпси-

хотични шизофренно болни влиза 

в противоречие с тенденцията за 

максимално ранна (препсихотична) 

диагностика и превантивно лечение 

на болестния процес в мозъка с цел 

да се предотврати развитието на 

първи психотичен епизод.

Перспективи пред 
новата парадигма
Новата парадигма превъзхожда 

доминиращата досега именно с 

фокуса си върху ранната диагно-

стика и превантивното лечение 

на заболяването, още преди да се 

стигне до неговата психотична де-
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компенсация под формата на първи 

психотичен епизод, който може да 

отключи и вторична (постпсихо-

тична) невродегенерация. Идеята 

е навреме да се блокира развитие-

то на шизофренния процес и да се 

предотвратят неблагоприятните 

му психотични и постпсихотични 

последствия още преди първата 

психотична декомпенсация. Тъй 

като (според нео-Крепелиновата 

концепция за невродегенерацията) 

постпсихотичните мозъчни меха-

низми на шизофренията са принцип-

но различни от препсихотичните, 

при ранна (препсихотична) диагно-

стика би следвало да се използва и 

принципно различно превантивно 

лечение[20-23]. С други думи, препсихо-

тичната антишизофренна терапия 

би трябвало да е насочена директно 

към фундаменталните негативни 

симптоми на шизофренния процес, а 

не към евентуалните бъдещи пози-

тивни симптоми на шизофренната 

психоза, както е при постпсихотич-

ната антипсихотична поддържаща 

(противорецидивна) терапия. Евен-

туалната антишизофренна терапия 

би могла в перспектива да се комби-

нира с вече известната антипсихо-

тична терапия[20,23], която (както и 

досега) да се използва в психотична-

та и в постпсихотичната фаза, рес-

пективно за потискане на актуална 

психотична продукция и за превен-

ция на психотични рецидиви[15,16,26,27].

Заключение
Доминиращата досега парадигма 

разглежда шизофренията като ен-

догенна психоза и поставя акцента 

върху диагностиката и лечението 

на психозата. В последните години 

обаче тя постепенно отстъпва мяс-

то на нова парадигма, разглеждаща 

шизофренията като болестен про-

цес в мозъка и поставяща акцента 

върху диагностиката и лечението 

на самия шизофренен процес, който 

се проявява пряко (под формата на 

негативни шизофренни симптоми 

и други процесни дефицити) и кос-

вено (под формата на позитивни 

шизофренни симптоми). От новата 

гледна точка антипсихотичната 

терапия компенсира дефицита на 

инхибиторен контрол от мезокор-

тикалната върху мезолимбичната 

допаминергична система, но не 

повлиява първичната патология в 

самата мезокортикална допаминер-

гична система. Оттук се извежда, 

че бъдещата антишизофренна те-

рапия (насочена пряко към болест-

ния процес в мозъка, а не просто 

към неговите косвени последствия) 

трябва да повлиява именно първич-

ните дефицити в челната кора. Това 

ще стимулира ранната (препсихо-

тична) диагностика на шизофрени-

ята и ще създаде предпоставки за 

превенция както на първия и психо-

тичен епизод, така и на постпсихо-

тичната невродегенерация. ■
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