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В 
историята на психиатрията 

са налице значими приноси в 

описанието и типологизира

нето на преморбидната структу

ра на личността. Под личност се 

разбира индивидът с неговите раз

личими темперамент и характер, 

който е потопен в социалния свят, 

като възприема, осмисля, придава 

значения и действа по специфичен 

начин. От своя страна темпера

ментът е вродена, биологична ка

тегория и представлява конститу

ционалната предразположеност за 

реагиране на сигнали от външната 

и вътрешната среда по определен 

начин. По отношение на характе

ра, старото схващане гласеше, че 

той се формира под въздействие на 

външната среда. Оказва се обаче, че 

характерът е допълнение на тем

перамента и се развива в рамките 

на конкретен темперамент, като 

не надскача тази рамка. Рамката е 

биологично зададена, а в нейното 

запълване активно участие взе

мат фактори на външната среда. 

В крайна сметка темпераментът 

се очерта като фудамента на лич

ността. Крепелин и Кречмер разви

ха схващането за съществуването 

на континиум между клинично проя

вената афективна патология и пре

морбидния темперамент, който е 

вроден и пожизнен. Така се формира 

и терминът „афективен темпера

мент”, който в поново време беше 

развит от Akiskal et al.[1] с описание

то на четири основни типа: депре

сивен, хипертимен, циклотимен и 

раздразнителен. Допълнително е 

описан и фобийнотревожен темпе

рамент. Специално депресивният 

темперамент се откроява с трай

но депресивно настроение, интро

версия, ниско енергитично ниво 

(лесна уморяемост) и хиперсомния. 

Тези характеристики са пожизнени, 

като леките до умерени варианти 

принадлежат на психичната норма, 

докато крайните варианти са в по

лето на патологията. Субекти, при

надлежащи към депресивния темпе

рамент, са порискови за развитие 

на депресивно разстройство.

Три десетилетия порано от фор

мирането на Акискаловата типо

логия професорът по психиатрия 

от Хайделберг Tellenbach създава 

концепцията за меланхолния тип 

личност (Typus Melancholicus – TM). 

В монографията си „Melancholy”[2] 

той разглежда тяхната преморбид

на личностова структура, тяхната 

декомпозиция в премеланхолната 

фаза и накрая феноменологията на 

острия епизод на депресивното раз

стройство. Впоследствие са праве
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Известно е, че депресията от меланхолен тип протича най-тежко и с най-много усложнения. Тя се среща 
както при биполярното разстройство (БПР), така и при рекурентното депресивно разстройство (РДР). 
Този тип депресия е свързана с преморбидната структура на личността, което създава условия за нейно-
то прогнозиране и профилактиране. Концепцията за меланхолния тип личност е развита от Tellenbach и 
според него не принадлежи към патологичния тип личности, въпреки че е рисков фактор за поява на ме-
ланхолна депресия. Тази позабравена концепция се нуждае от актуализиране с оглед на практическото й 
приложение за диагнозата, диференциалната диагноза и терапевтичния подход на голямата депресия.
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ни редица допълнителни проучвания 

в Европа и Япония на преморбида, 

жизнения стил и социалното пове

дение, ценностите и вярванията 

на тези пациенти[3,4]. В емпирични 

изследвания е установено, че ТМ 

личностите са повече от 50% от 

пациентите с униполярна депре

сия[5], което подкрепя хипотезата, 

че ТМ е характерен за множество

то пациенти с голяма депресия и с 

право е определен като специфичен 

фактор на уязвимост. Точната оцен

ка на характерните белези на ТМ 

личността е изключително важна 

с оглед изясняването на начина, по 

който личността повлиява появата 

и развитието на симптомите. Спо

ред Tellenbach[2] и неговия следовник 

Kraus[6] този тип личност се харак

теризира с педантична организация 

на собствения жизнен свят и фикси

раност върху хармонията в между

личностовите взаимоотношения 

(подреденост); преувеличени норми 

за адаптиране и за външна възпри

емчивост (добросъвестност); и с 

емоционалната и когнитивна неспо

собност да възприема обрат ните 

характеристики относно същия 

обект или личност (нетолерант

ност спрямо двусмисленост и не

яснота). Тези характеристики по

раждат основания за намиране на 

сходства между меланхолния тип 

личност и обсесивнокомпулсивното 

личностово разстройство, за което 

са типични подредеността, перфек

ционизмът и стремежът за външен 

и вътрешен контрол, за сметка на 

гъвкавостта, непредубедеността и 

експедитивността. Тези сходства 

обаче се оказват повърхностни 

и позадълбочените оценки нами

рат повече различия, отколкото 

сходства[7]. Подредеността на ТМ 

личността е фундаментално ори

ентирана към междуличностовитe 
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отношения, докато при обсесивни

те е ориентирана към организация

та на нещата. Епицентърът на ме

ланхолната конфигурация на света 

е крехкият Азидентитет, който 

компенсаторно се хвърля в поема

нето на социални роли (например на 

свръхсъвестни помагачи на други

те), които се явяват като външна 

патерица, подкрепяща ранимата 

идентичност. За ТМ личностите 

подредеността се състои в свръх

задоволяване на социалните очаква

ния, докато за обсесивната личност 

е похарактерно търсенето на кон

траст между „реалните” обекти и 

„психичните” обекти, подобно на 

това, което се случва в шизофрен

ния свят[7]. Липсата на гъвкавост 

при ТМ личността се дължи, освен 

всичко друго, и на нейното споява

не със социалните стандарти, до

като обсесивната липса на гъвка

вост може да доведе до нарушаване 

на социалните норми, в опит да ги 

приближат до техните собствени 

норми. Перфекционизмът на обсе

сивните личности често е белег на 

тяхната неспособност да изпълнят 

собствените си задачи, но това 

няма нищо общо с поведението на 

меланхолния тип личност, за която 

изпълнението на поетата задача е 

нещо повече от задължение.

Определението „меланхолен” на опи

саната погоре ТМ личност съвсем 

не означава, че това е личност с 

депресивен темперамент по типо

логията на Akiskal, a само означава, 

че тези субекти са поуязвими да 

развият рекурентно депресивно раз

стройство или биполярно афектив

но разстройство, като депресивни

ят епизод, който се манифестира, 

е почесто от меланхолен тип. На

против, ТМ личността обикновено 

проявява черти на хипертимния 

темперамент[8] като общителност, 

хиперактивност и свръхангажира

ност. Но това са само отделни чер

ти на хипертимния темперамент, 

докато липсва неговото ядро, което 

включва лидерство, грандиозност и 

териториалност. Поначало отдел

ните типове темперамент поряд

ко се откриват в „чист” вид, поради 

което всеки отделен случай изисква 

индивидуален подход и оценка. В про

тивен случай може да се стигне до 

диагностични грешки. Например, 

пациент с голям депресивен епизод, 

който принадлежи към ТМ лично

стите и който се характеризира 

преморбидно като пообщителен, 

хиперактивен и склонен към свръхан

гажираност, би могъл погрешно да се 

прецени като субект с хипертимен 

темперамент или дори да се стигне 

до очертаване на някакъв хипомани

ен епизод, което автоматично води 

до поставяне на диагноза биполярно 

афективно разстройство. От това 

следва изборът на неадекватен те

рапевтичен план и дълговременни 

нежелани последствия за пациента. 

В контекста на горния пример тряб

ва също да се отбележи, че самият 

Tellenbach винаги е твърдял, че Тypus 

melancholicus не принадлежи към па

тологичния тип личности, въпреки 

че е рисков фактор за развитие на 

меланхолна депресия.

Депресивното настроение е един 

от ключовите симптоми при диа

гнозата на голямото депресивно 

разстройство. В МКБ10[9] депресив

ното настроение се определя само 

количествено като „понижено на

строение” и с това фактически се 

приема, че разграничаващият кри

терий между нормалната и патоло

гичната тъга е само количествен. 

В DSMIVTR[10] определението гласи, 

че „депресивното настроение се ха

рактеризира с чувство на тъга или 

празнота и с поява на плачливост”. 

В случая депресивното настрое

ние се употребява като синоним на 

тъга, като по този начин се приема, 

че личностите с голяма депресия 

се усещат тъжни, а не, че поско

ро нямат усещания за каквото и да 

е[7]. Всички тези определения на по

ниженото настроение неглижират 

подобрата качествена дефиниция 

на емоционалното състояние на 

лицата с голяма депресия, като да

ват приоритет на количествените 

критерии. Този подход не може ре

ално да помогне да се разграничат 

предклиничните, субклиничните и 

клиничните състояния и може да 

доведе до хипертрофия на т.нар. 

подпрагова патология. Например, су

бектите с дистимен темперамент 

се описват обичайно като мрачни, 

потиснати, лишени от хумор, песи

мистични, самокритични, поемащи 

вина, самоочернящи се, уморени и хи

персомни[11]. Когато имаме подобен 

пациент, възниква диагностичният 

проблем „За какво става дума?”: за 

специфичен нормален темпера

мент, за някакъв негов абнормен ва

риант, за прояви на голяма депресия, 

или за нещо друго? Така от практи

ката става ясно необходимостта 

от качествени, а не от количестве

ни критерии за оценка на емоционал

ното състояние на пациента. Като 

реакция на тази необходимост 

Stanghellini, Rosfort[12] правят сполуч

лив опит за дефиниция на депресив

ното настроение като „комплекс

но емоционално състояние, което 

включва наймалко четири главни 

белега: усещане на прострация (лип

са на жизнена енергия и сила), загуба 

на удоволствие и интереси (анхе

дония), безнадеждност и морална 

болка (вина). Неговият първи компо

нент (липсата на жизнена енергия) е 

усещането за намалена виталност, 

свежест, физическа и психическа 
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интегрираност, сила и жизненост. 

Тази липса, от своя страна, води до 

усещане на прострация (смазаност), 

обезсърченост, безнадеждност, из

тощение, умора, немощност и фи

зическо неразположение. В тази де

финиция депресивното настроение 

е представено като комплекс от 

симптоми, които се срещат обик

новено при голямото депресивно 

разстройство и твърде често при 

неговия меланхолен вариант. Впро

чем поради това се предлага депре

сивното настроение да се нарича 

меланхолно настроение.

Според Kraus[13] меланхолното на

строение притежава някои спе

цифични преживелищни характе

ристики: пациентите не могат да 

посочат причина за собствените 

неприятни усещания, за разлика от 

случаите на обикновената тъга. 

Съобщават за притъпеност, загуба 

на жизненост и енергия и отчужде

ност, които не могат да отхвърлят. 

Лошото настроение е непроменливо 

и се усеща като насила наложено на 

пациента, който не може да се дис

танцира от него. Не може да усеща 

емоции и няма усещания към нищо. 

Сякаш е индеферентен към всичко, 

но тази индиферентност е източ

ник на страдание. Дори възприятие

то на света е помалко интензивно 

и жизнено. Оплакват се от слабост 

и неприятни телесни усещания. Вся

ко действие изисква много усилия и 

води до изчерпване. Може да се на

блюдава вцепененост, ригидност 

и неизменност в емоционалното 

състояние на пациента. В лицевата 

му експресия не се откриват знаци 

(например плач), каквито биха могли 

да се очакват при други състояния, 

като например при скърбенето.

В контекста на казаното погоре 

е от значение да се види какво се 

случва с меланхолната депресия в 

диагностичния наръчник DSM5[14]. 

Tози наръчник няма феноменологи

чен подход към депресията и с оглед 

поточното диагностициране са въ

ведени т.нар. „спецификатори”, кои

то са допълнение към основната ди

агноза. Депресивното настроение, 

което се описва само като потеж

ко, попродължително или присъст

ващо без причина, не може да се 

приеме за качествен белег. Според 

този наръчник меланхолните черти 

се проявяват само като умерена 

тенденция на повторение в епизо

дите на някои пациенти и това са 

обикновено потежките епизоди на 

голяма депресия. По този начин в 

DSM5 е налице тенденция за стес

няване на рамките на меланхолната 

депресия, а преморбидната предраз

положеност на личности от Typus 

melancholicus за развитие на мелан

холна депресия изобщо не се обсъж

да. В крайна сметка обхватът на 

меланхолната депресия в МКБ и DSM 

наръчниците е стеснен до найтеж

ките депресивни епизоди за разлика 

от разбирането на съвременната 

феноменологична психопатология, 

където се набелязва тенденцията 

терминът меланхолия да измества 

термина депресия.

Заключение
Познаването на преморбидната 

структура на личността е от из

ключителна важност за точността 

на диагнозата на афективните раз

стройства, тяхната клинична кар

тина и прогноза. Инструментът за 

това познание е феноменологично

то описание. Когато познаваме пре

морбида на пациента ние можем да 

очертаем и нашата терапевтична 

цел, а именно възвръщането на пред

болестните характеристики на ли

чността или както често казват 

нашите пациенти: „Искам да стана 

отново този, който си бях”. n
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