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Тревожните разстройства могат да се проявят като самостоятелно заболяване, да са коморбидни на други психични разстройства (най-често депресия), да се проявят в резултат от телесни заболявания (например тиреотоксикоза)
или да са предизвикани от вещества или медикаменти (например кофеин). При започване на терапията е ключов
изборът на подход. Препоръчва се психологичната терапия да е метод на първи избор там, където е възможно
самостоятелното й приложение. Лечението с антидепресанти е ефективно, като метод на първи избор са тези от
групата на SSRI. Трябва да се знае, че пациентите с тревожни разстройства често реагират на страничните ефекти
на медикаментите.
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Т

ревожността и фобийното мислене могат да бъдат израз на нормални емоции, различни групи
от симптоми или синдроми или отделни болестни единици. В психоанализата „тревожност“ се
използва като теоретичен термин1. Симптомите на тревожност са често срещани при повечето психиатрични
заболявания, а тревожността се наблюдава заедно с де-
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пресия толкова често, че представлява отделна болестна единица1. Все пак има някои ориентири в опитите на
Предполагаемото безсъзнателно състояние, което задейства такива
защитни механизми като потискане (прогонване на неприемливи
идеи от съзнанието), сублимация (заместване на неприемливо
желание с нещо по-социално приемливо) и изместване (прехвърляне
на психически енергия от един набор от идеи към друг).
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практикуващите лекари да се справят с тази многообразна концепция. В литературата фобиите са донякъде произволно разграничени от тревожността, въпреки че клинично всички тези форми са склонни да протичат заедно
без рязко разграничение. (1) Тревожността може да бъде
остра (с внезапно начало), със или без причина, или хронична (най-често при неправилно поведение спрямо острата тревожност). Според интензивността си тревожността е лека, умерена, тежка или паника, характеризираща се
с внезапно възникващи соматични симптоми, например с
чувство на задушаване или с остра сърдечно-съдова симптоматика. Тревожността е лечимо състояние и колкото
по-навреме се диагностицира и се предприемат адекватни мерки, толкова по-малък е рискът от хронифициране.
Терминът „психосоматика“ за пръв път е използван от германския психиатър и пръв психотерапевт Johann Christian
August Heinroth (1773-1843) през 1818 г. Използването
на „фобия“ за означаване на „страх от“ датира от осемнадесети век William Cullen и Benjamin Rush, а BénédictAugustin Morel с описанието на „емоционални налудности“ през 1866 дава началото на концепцията за „неврозата“. През 1871 г. Jacob M. DaCosta описва първия симптом
на тревожното разстройство – „тревожното сърце“. През
1952 г. в DSM-1 се описва „фобийна реакция“, а в МКБ-6 –
„тревожна реакция“. (1)
В МКБ-10 (2) тревожните разстройства са включени в Глава V, в категории F 40 – F 48 „Невротични, свързани със
стрес и соматоформни разстройства“. Тук се отнасят:
- F 40 Фобийни тревожни разстройства – група разстройства, при които тревожността се провокира само
от или предимно от някои добре определени ситуации
или обекти (външни за лицето), които не представля-
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ват опасност понастоящем. Като резултат тези ситуации или обекти обикновено се избягват или се понасят
със страх. Фобиите се описваха с многобройни имена,
получени от гръцкото название на фобогенния обект
и думата фобия. Сега този стил на изграждане на множество названия се отбягва в съвременните класификации. В тях остава само агорафобията2.
F 40.1 Социални фобии – може да са дискретни или
дифузни, включващи почти всички социални ситуации
извън семейния кръг. Социалните фобии обикновено
са съпроводени от понижена себеоценка и страх от
критика. Те могат да се проявят като оплаквания от
изчервяване, треперене на ръцете, гадене или позиви
за уриниране. Избягващото поведение често е много
отчетливо и в екстремни случаи може да доведе до
почти пълна социална изолация.
F41.0 Паническо разстройство (епизодична пароксизмална тревожност) – основна характеристика са
повтарящите се пристъпи на силна тревожност (паника), които не се ограничават до определена ситуация или обстоятелства, поради което са непредсказуеми. Често срещани симптоми са: внезапен пристъп
на сърцебиене, болка в гърдите, чувство на задушаване, световъртеж и чувство за нереалност (деперсонализация или дереализация). Почти неизменно
се среща вторичен страх от смърт, загуба на контрол
или полудяване. Отделните пристъпи обикновено
продължават няколко минути, но понякога и по-дълго. Паническата атака често бива последвана от траен страх от нова атака.
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Която английският психиатър Питър Тайърър нарича „котимия”.
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F41.1 Генерализирано тревожно разстройство (ГТР).
Тревожността при тези пациенти е постоянна, неопределена и безповодна. Тя не е свързана нито с панически атаки и техния силен вегетативен дистрес , водещ
до страх от настъпване на фатален край или „лудост“,
нито с определен провокиращ обект или ситуация,
както е при паническото и фобийното разстройство.
Това е причината да и се дава добре характеризиращо
я определение – „свободно плуваща тревожност“. Пациентите се оплакват от непрекъсната напрегнатост,
раздразнителност, треперене, стягане на мускулатурата на тялото, тежест в епигастриума. В съзнанието им
нахлуват тревожни мисли и опасения, тревожни предчувствия, които се отнасят за тях самите или за близките им, страх от провал, от неуспех, от близки беди.
Средният статистически риск за всеки живеещ в България
да се разболее от някакво често психично разстройство е
19,5%. (3) Честотата на тези разстройства слабо нараства
с напредване на възрастта, като след 65 години намалява.
Пожизнената болестност е 11,4%, а годишната – 7,4%. Вероятността някой да боледува от 2 разстройства е 5,4%, а
от 3 и повече – 1,9%.
ГТР се среща най-често в кабинетите от първичната здравна мрежа. То е широко разпространено – регистрира се
при почти половината пациенти с каквото и да е психиатрично или соматично заболяване. Жените са засегнати
около два пъти по-често от мъжете.
Социалните фобии често започват в юношеството и се центрират около страх от критично отношение от страна на
други хора в сравнително малки групи (противоположно
на тълпите), обикновено водещ до избягване на социални
ситуации. Срещат се еднакво често при мъжете и жените.
Паническото разстройство е често и може да започне във
всяка възраст, но най-често започва от юношеството. Не
са доказани биологични и генетични причини, освен поголяма честота на разстройството всред близките родственици. За обяснение на възникването на фобиите се
използват психоаналитични и бихевиористични хипотези.
Лечение на тревожните разстройства
Бензодиазепините осигуряват бързо симптоматично облекчение при състояния на остра тревожност. (4) Всички
консенсуси препоръчват тази група лекарства да се използва само за лечение на тревожност, която е тежка, инвалидизираща или подлага индивида на изключителен дистрес.
Поради техния потенциал да предизвикат физическа зависимост и симптоми на абстиненция тези лекарства трябва
да се използват в най-ниската ефективна доза за най-кратък
период от време (максимум 4 седмици), докато се въвеждат по-дългосрочни стратегии за лечение и с внимание при
пациенти, злоупотребяващи с вещества. Много малък брой
пациенти с тежко инвалидизиращата тревожност може да
има полза от дългосрочно лечение с бензодиазепини.
Концепцията, че името на медикамента е свързано със заболяването, което се лекува, е погрешна по отношение на
антидепресантите, тъй като те се използват за лечение на
широк спектър от симптоми. Въпреки това тяхното име е
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заело трайно място във фармакологичните класификации.
Инхибиторите на обратния захват на серотонина SSRI
включват флуоксетин, сертралин, флувоксамин, циталопрам, есциталопрам и вортиоксетин.
Когато се използват за лечение на генерализирано тревожно разстройство, SSRIs трябва първоначално да се
предписват на половината от нормалната начална доза и
да се титрират според поносимостта (първоначално влошаване на тревожността може да се наблюдава, когато
лечението се започва. (5) Същият подход се прилага и при
венлафаксин и дулоксетин. Осезаема редукция на симптомите се наблюдава в рамките на 6 седмици и продължава да нараства с течение на времето. (6)
Инхибиторите на обратното захващане на серотонин и
норепинефрин SNRI включват венлафаксин, дулоксетин,
дезвенлафаксин. Както и SSRI те първоначално са използвани за лечение на голямото депресивно разстройство.
Впоследствие се установява тяхната ефективност и безопасност при лечението на тревожните разстройства.
Доказателствата в подкрепа на ефикасността на психологичните интервенции при тревожните разстройства са
много. (7, 8)
Може да се наложи първоначално лечението да започне
с медикаменти, за да се помогне на пациента да възприема новата информация при психотерапията, но доказателствата в подкрепа на това не са много.
Стратегията за всяко от тревожните разстройства е различна, трудно може да се обобщи в няколко препоръки. При
всички случаи лечението с антидепресанти не бива да е пократко от една година за всяко от тревожните разстройства,
употребата на бензодиазепини да се избягва, включването
на когнитивно-поведенческа терапия на възможно най-ранен етап от лечението и създаване на условия за самопомощ с психологични техники. Когнитивно-поведенческата
терапия е най-ефективният психотерапевтичен подход за
лечение на тревожни разстройства. (9)
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