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1 ВЪВЕДЕНИЕ 

Психиатричните разстройства се характеризират с разнообразни абнормности по 

отношение на емоции, познавателни функции, поведенчески прояви, които повлияват 

нормалното развитие и ежедневно функциониране на индивида. 

Използването на термина „разстройство“ в ДСМ-IV-TР (diagnostic and statistical 

manual of mental disorders IV edition - text revision), вместо „синдром“ или „заболяване“, 

само по себе си предполага, че тези състояния са твърде комплексни, за да бъдат описани 

само като синдроми, без достатъчно убедителни данни относно етиология и патогенеза, за 

да бъдат обособени като заболявания. 

Диагнозите в ДСМ-V се базират на наличие или липса на определени симптоми и 

прояви, които биха могли да бъдат причинени от разнообразни биологични фактори. 

Поставянето на конкретна диагноза има много задачи, основната от които е да се  

създаде очакване за съответен терапевтичен отговор и прогноза за развитие на 

заболяването, както и при наличие на достатъчно информация, дори да се работи в посока 

на профилактика. 

ДСМ се приема за категориална система за класификация, предполагаща наличие 

или отсъствие на всяко разстройство у отделния пациент. При този тип класификации се 

наблюдава наличие на множество диагностични единици при отделен пациент, т.е. 

коморбидност, както и ясни критерии за норма и абнормност. 

Обратно, при дименсионалните класификационни системи се приема наличието на 

континуум от норма до абнормност, както и различна изява на съответни симптоми при 

пациенти с една и съща диагноза. Съответно те включват по-малък брой диагностични 

единици, както и по-малка обща коморбидност. 

Дихотомният подход между шизофрения и разстройства на настроението има 

редица ограничения. На практика голяма част от пациентите страдат от състояния, които 
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се припокриват със симптомите както на шизофрения, така и на БАР. Това естествено 

води до въвеждане и прилагане на междинната диагноза: Шизоафективно разстройство. 

В противовес на категориалния подход, възниква дименсионален. Въвеждането на 

понятието Шизоафективно разстройство подсказва за съществуването на континуум 

между Шизофрения и БАР. 

Лейк и сътрудници (2006), първи поставят въпроса има ли в действителност 

значение дали диагнозата е ШЗ/ШЗА/Психотично разстройство на настроението, като 

въвеждането на диагностична единица ШЗА създава важна връзка между ШЗ и 

Разстройствата на настроението във време, когато двете категории са били приемани за 

взаимно изключващи се.  

Това създава условия изследователите да се съсредоточат върху сравнението на 

тези категории, което би допринесло за по-пълно разбиране на разстройствата и 

пълноценно изпълнение на функцията на диагностиката за създаване очакване за 

съответен терапевтичен отговор и прогноза за развитие на заболяването, както и дори 

профилактика. 
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2 ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

2.1 ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 Планираното научно изследване цели провеждане на проучване върху 

валидността и надеждността на  Въпросниците НИВО 1 и НИВО 2 от ДСМ 5 ревизия, за 

оценка на извънкритериалните симптоми на психични заболявания  сред пациенти с 

диагноза, съгласно ДСМ 5 ревизия,  БАР и Шизофрения, както и оценка на КТ маркери за 

шизофрения и БАР. 

Използваните в научното проучване въпросници НИВО 1, НИВО 2, изследват 

наличието на психиатрични симптоми в рамките на различните клинични 

психопатологични домейни. Търси се наличието на различия в изявата на т.нар. 

извънкритериални симптоми (неспецифични за съответната диагностична единица- 

БАР/Шизофрения), в опит за потвърждаване или отхвърляне на хипотезата за 

съществуването на континуум на психотичните разстройства. 

2.2 РАБОТНА ХИПОТЕЗА 

 Работна хипотеза е алтернативната хипотеза (H1).   

- Пациентите с шизофрения и БАР-I имат изява на критериални, съгласно 

използваните понастоящем категориални класификационни системи, симптоми, както и 

изява на извънкритериални такива.  Не съществуват статистически значими различия в 

изявата на критериални и извънкритериални симптоми  между двете заболявания.  

- Не съществуват статистически значими разлики в измеримите с 

конвенционално компютъртомографско изследване параметри на мозъчна атрофия между 

двете заболявания. 

2.3 ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

За постигането на целта са поставени следните основни задачи:  
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Да се провери надеждността на Въпросниците НИВО 1 и НИВО 2 от ДСМ 5 

ревизия за оценка на извънкритериалните симптоми на психични заболявания  сред 

пациенти с диагноза, съгласно ДСМ 5 ревизия, БАР и Шизофрения, представителни за 

българска популация.  

Да се сравнят изявата на извънкритериални симптоми при пациенти с 

шизофрения и БАР-I .  

Да се сравни изявата на измерими параметри на мозъчна атрофия при пациенти с 

шизофрения и БАР.    

Да се определят и сравнят връзките между клиничните фактори и болестни 

характеристики – нозологична единица, начало и продължителност на болестния процес. 
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3 МЕТОДОЛОГИЯ 

3.1 МАТЕРИАЛ НА ПРОУЧВАНЕТО 

3.1.1 Генерална съвкупност 

 Обект на проучването е шизофренна и БАР-І субпопулации, представени от 

пациенти с шизофрения и пациенти с биполярно афективно разстройство тип I (БАР-I), 

покриващи диагностичните критерии за шизофрения и БАР-І на DSM V на Американската 

психиатрична асоциация от 18.05.2013 г.    

3.1.2 Представителна извадка 

 В настоящото проучване е приета методологията на стратифицирана случайна 

извадка с цел тя да бъде представителна на генералната съвкупност, с възможност за 

контролирана селективност и рандомизиран подбор.  Осъществена е  

-стратификация по диагноза – шизофрения/БАР-I; 

-стратификация по пол - мъже/жени [поради наличие на полов диморфизъм при 

повечето от проучваните КТ маркери]. 

Чрез стратификацията се контролира и намалява разсейването между отделните 

случаи и се увеличава чувствителността на проучването. Стратификацията повишава 

информативността на проучването, като дава възможност, при сравняването на 

различните групи, да се установят и контролират съществуващи междугрупови различия.  

Пациентите, включени в проучването, са само от български произход, за да се 

избегне евентуално разсейване в резултатите поради липса на етнически и расови норми 

за изявата на критериална и извънкритериална симптоматика, както и изява на вариации 

при КТ образ.  

В основната си част изследваните групи лица са от един и същи район – 

Пловдивска област и Старозагорска област, Южна България.  Проучваните групи 

пациенти са съставени от случайна извадка от последователно постъпили на болнично или 
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амбулаторно лечение пълнолетни пациенти в Клиниката по психиатрия и медицинска 

психология при УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пловдив, ДПБ Раднево, ДПБ Пазарджик и ЦПЗ 

Пловдив, за периода януари 2016 г.- юни 2017 г. Пациентите са скринирани за 

потенциални респонденти. 

Диагнозите шизофрения и биполярно афективно разстройство тип І са поставени 

на базата на диагностичните критерии за двете заболявания на DSM V на Американската 

психиатрична асоциация от 18.05.2013 г.   За целта са проведени следните процедури:  

- Анализ на приемната и работна диагноза и история на заболяването;  

- Интервю с лекуващия лекар на пациента;  

- Допълнително полуструктурирано клинично интервю за DSM V на 

Американската психиатрична асоциация от 18.05.2013 г.  , проведено от психиатъра в 

проучването;  

- Събиране на клинична информация от роднините на пациента при 

необходимост от валидизиране на диагнозата;  

- Спазване на точни критерии за включване и изключване в изследването при 

подбора на пациенти;  

В съгласие с Хелзинкската конвенция за правата на човека всички изследвани 

лица, пациенти и контроли, са информирани предварително за целите, задачите и 

процедурата на проучването и дават писмено информирано съгласие за участие в 

изследването в присъствие на свидетел. Проучването е одобрено от Комисията по научна 

етика при Медицински университет – Пловдив.  

3.1.3 Брой на наблюдаваните случаи I 

В проучването са включени 22 пациенти с шизофрения на средна възраст 

41.14±12.07г., от които  12 мъже и 10 жени. Групата на пациентите с БАР-І се състои от 24 

пациенти, на средна възраст 41.46±10.41г., 12 мъже и 12 жени.  
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Не се наблюдават значими различия във възрастта, началото на заболяването и 

продължителността на боледуването между  двете пациентски групи.   

3.1.4 Брой на наблюдаваните случаи II 

В проучването са включени 50 пациента с шизофрения на средна възраст 41.56±  

10.87, от които  25 мъже и 25 жени. Групата на пациентите с БАР-І се състои от 46 

пациента, на средна възраст 45.58г. ±10.93, 16 мъже и 30 жени.  

Не се наблюдават значими различия по пол във възрастта (мъж 44.27/ жена 

43.24), началото на заболяването (мъж 28.49/ жена 30.24) между  двете пациентски групи.  

Наблюдават се известни различия по диагноза по отношение възраст в началото на 

болестта ( ШЗ 26.90 / БАР 32.30) и средна възраст (ШЗ 41.56 / БАР 45.28).  В групата 

изследвани лица с шизофрения при мъжете продължителността на боледуването е средно 

16.92 г. и е относително по-висока в сравнение с жените (13.29 г.); такава разлика в 

групата изследвани лица с БАР не се наблюдава. 

Основният дял от пациентите са със средно образование, мъжете с диагноза 

шизофрения са предимно несемейни, както и по-големият брой жени с тази диагноза, за 

разлика от жените с диагноза БАР, които са преобладаващо семейни, докато едва около 

30%  от мъжете с диагноза БАР са семейни. 

3.1.5 Единици на наблюдение 

 Изследваните лица са разделени на две групи – пациенти с шизофрения, 

пациенти с биполярно афективно разстройство тип І.  

Всички проучвани лица са с близки социодемографски показатели с цел 

увеличаване на хомогенността на изследваната извадка.  

За точно дефиниране на проучваната популация са използвани следните 

критерии за включване и изключване от извадката:  
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1.Шизофренно болни 

Критерии за включване: 

 Лица с български етнически произход 

 Покриване на диагностичните критерии за шизофрения (и 5-те форми) по 

DSM-V на Американската психиатрична асоциация 

Критерии за изключване: 

 Небългарска етническа принадлежност на някой от родителите или 

прародителите; 

 Възраст над 45 години при първия пристъп на болестта; 

 Данни за злоупотреба/зависимост с алкохол и психоактивни вещества 

според критериите на DSM-V; 

2.БАР-I болни 

Критерии за включване: 

 Лица с български етнически произход; 

 Покриване на диагностичните критерии за БАР-I по DSM-V на 

Американската психиатрична асоциация. 

Критерии за изключване:  

 Небългарска етническа принадлежност на някой от родителите или 

прародителите; 

 Диагнози от “биполарния спектър” – БАР-II, БАР-III, циклотимия, 

хипертимно личностово разстройство и др.; 

 Възраст над 45 години при първия пристъп на болестта; 

 Данни за злоупотреба/зависимост с алкохол и психоактивни вещества 

според критериите на DSM-V; 
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3.2 МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА ПРОУЧВАНЕТО  I 

Компютъртомографско изследване на главов мозък и задно черепна ямка без 

контраст, със срезове под ъгъл +15 до -20 градуса спрямо орбитомеаталната линия. 

Кортикалната атрофия е оценена по критериите на Meese and Groome, измерване на 

достъпните параметри: 

1. Размери на вътрешни ликворни пространства: 

FHI – индекс на фронталните рога; HZ – Хукманово число; CMI – Cella media 

index; размери на III вентрикул; размери на  IV вентрикул. 

2. Размери на външни ликворни пространства: 

Cizternae insulares, Фронтална интерхемисферна бразда, Брой на сулците, 

Ширина на сулците (по конвекситета, Силвиеви фисури). 

3. Размери на темпоралния лоб - в частност медиобазалния лоб. 

 

3.3 МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА ПРОУЧВАНЕТО  II 

Използвани са Въпросници НИВО 1, НИВО 2, (DSM-5 Self-Rated Level 1/2 

Cross-Cutting Symptom Measure - Adult) на Американска Психиатрична Асоциация, за 

оценка наличието на критериални и извънкритериални симптоми на шизофрения и БАР-I. 

ДСМ-5 самооценъчен въпросник НИВО 1, НИВО 2: тези инструменти може да 

се използват без допълнително потвърждение за разрешение от изследователи и 

клиницисти при пациенти. Авторски права: Американска Психиатрична Асоциация. 
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3.4 СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ 

 Материалът е обработен статистически с компютърна програма IBM SPSS 

Statistics, версия 20, като са използвани следните анализи:  

Дескриптивна статистика: Средна стойност, стандартно отклонение, минимум-

максимум, медиана, персентили, интервал на доверителност, относителен дял;  

- Графичен анализ;  

- Процедура за изчисляване на надеждност на скала (Кромбах Алфа), split-half test; 

- Параметрични анализи: t - test на Стюдънт (двустранен), корелационен анализ 

(изчисляване на коефициента на корелация на Пиърсън);  

- Непараметрични анализи:  U на Ман-Уитни 

Наличие на статистическа значимост се приема при двустранното ниво на 

вероятност p<0.05. 
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4 РЕЗУЛТАТИ ОТ СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ 

4.1 НАДЕЖДНОСТ И ВАЛИДНОСТ НА ВЪПРОСНИЦИ НИВО 1 И НИВО 2 ОТ ДСМ 5 

РЕВИЗИЯ  ЗА  ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПСИХИЧНАТА ДЕЙНОСТ ПО ДОМЕЙНИ 

Надеждността е постоянството на измерване или степента, с която приложената 

методология в научното изследване измерва по един и същи начин всеки път, когато е 

използвана при едни и същи условия към едни и същи изследвани лица. Надеждността не 

подлежи на измерване,  може само да бъде оценена. За да има практически смисъл, 

измерването трябва да бъде не само надеждно, но и валидно. Валидността на измерването 

се опитва да даде отговор на въпроса дали се мери това, което изследователят желае да 

измери. Съществуват  различни видове валидности: 

(1) вътрешна валидност;  (2) външна валидност; (3) конструктивна валидност; 

(4) статистическа валидност.  

Анализът на всички видове надеждност и валидност се прави при конструирането 

на скала за измерване. Когато за научното изследване е избрана утвърдена скала за 

измерване, за която в ръководството на скалата авторът й доказва, че тя е надеждна и 

валидна обаче, е необходимо да се провери дали тя е надеждна и валидна за събраните 

данни (извадка), т. е. за конкретното научно изследване. В този случай е необходимо да се 

оцени нейната вътрешна съгласуваност. 

Когато в научното изследване се използват интервални или пропорционални скали, 

каквито са скалите от Ликертов тип и в частност използваните в научното проучване 

Въпросници НИВО 1 и НИВО 2 от ДСМ 5 ревизия, се използва концепцията за вътрешна 

съгласуваност на скалата. Тя показва степента, с която въпросите от скалата формират 

една обща група. Една от най-често използваните мерки за вътрешна съгласуваност на 

елементите на скалата е коефициентът алфа на Кронбах. Коефициентът алфа (α) се 
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изчислява на основата на средноаритметичните стойности или средните корелации за 

всеки въпрос от скалата с всеки друг въпрос.  

Въпросниците НИВО 1 и НИВО 2 от ДСМ 5 ревизия, представляват по същността 

си скали от Ликертов тип, включващи единствено прави, но не и обратно-фразирани 

въпроси. 

4.1.1 Надеждност на Въпросник НИВО 1. 

Въпросник НИВО1 представлява самооценъчна скала, измерваща  важните за 

психиатричната диагноза домейни на психичното състояние.  

Състои се от 23 въпроса, оценяващи 13 домейна – депресия, гняв, тревожност, 

соматични оплаквания, суицидна идеация, психоза, проблеми със съня, памет, обсесии и 

компулсии, дисоциативни преживявания, личностово функциониране, употреба на ПАВ 

(психоактивни вещества). Всеки въпрос се отнася до честота/тежест на специфичен 

симптом, изявяван през последните две седмици. Може да бъде попълнен от болногледач, 

в случай че пациентът е със снижени когнитивни способности. Инструментът е изследван 

относно надеждност посредством тест-ретест за нуждите на ДСМ-5 по време на полевите 

проучвания при изготвяне на ДСМ-5, в САЩ и Канада. 

Всеки от айтъмите се оценява  интервално, 5-степенно (0= Никога, Не се случва; 1= 

Почти никога, Рядко, по-малко от ден-два; 2= Леко, Няколко дни; 3= Умерено, Повече от 

половината дни; и 4= Тежко, Почти всеки ден). Скор 5 се дава от клиницист при 

преоценка на отговорите на пациента. 

С цел да се изследва дали айтъмите от Въпросник НИВО 1 от ДСМ 5 ревизия 

образуват надеждна скала за българска популация, бе измерен коефициентът алфа на 

Кронбах. В случая стойността на коефициента е 0.88, което показва силна вътрешна 

консистентност по отношение изследване на симптоматологията при пациенти с диагноза 

шизофрения/БАР, от представителната извадка. 
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Фиг. 1.  Корелационна матрица на айтъмите от Въпросник НИВО 1 



С т р .  | 18 

 

 Коригирана корелация 

между айтъмите 

Кронбах Алфа при 

изтриване на айтъм 

Депресивност ,491 ,879 
Потиснатост ,526 ,878 
Гняв ,565 ,877 
Намалена нужда от сън ,467 ,880 
Активност ,147 ,888 
Тревожност ,679 ,873 
Паника ,658 ,874 
Избягване ,472 ,880 
Болка ,555 ,877 
Подценяване ,292 ,884 
Суицидност ,669 ,875 
Сетивни измами ,404 ,881 
СПР ,282 ,885 
Сън ,750 ,871 
Памет ,533 ,878 
Обсесии ,673 ,874 
Компулсии ,392 ,882 
Дисоциативни преживявания ,620 ,877 
Личностово функциониране ,712 ,872 
Дезадаптация ,432 ,881 
ПАВ алкохол ,125 ,886 
ПАВ тютюн ,138 ,893 
ПАВ дроги ,296 ,884 

Табл. 2. Обща статистика за въпросите НИВО 1 

Въпреки това,  за някои от въпросите като: злоупотреба с психоактивни вещества - 

алкохол, тютюн, дроги; активност; усещане за подценяване, стойностите на коригиран 

въпрос - обща корелация са по-малки от 0.40, т.е. не се корелират добре със скалата. Счита 

се, че скалата е конструирана правилно, т.е. не е допустимо премахването на въпроси от 

нея. Приемаме, че така конструираната скала е със задоволителна надеждност относно 

откриване на основна психопатология по домейни за представителната извадка. 

Корелационните коефициенти между въпросите от скалата като цяло имат 

относително високи стойности, с рядка изява на ниски и отрицателни стойности, 

преобладаващо за домейните  злоупотреба с ПАВ и поведение на самонараняване. 
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Друг метод за оценка на вътрешната консистентност на скала е оценката на 

надеждността чрез разделяне на скалата на две половини.  

Когато се изчислява коефициентът на надеждност по метода на разделяне на теста 

на две половини (четни и нечетни въпроси), той винаги е недооценен, защото броят на 

въпросите е намален два пъти. Ето защо се използва формулата за прогноза на Спиърман-

Браун (Spearman-Brawn prophecy formula), която се основава на корелационния 

коефициент r на Пирсън и дава истинската надеждност на измерването. Коефициентът на 

Гутман при разделяне на скалата  на две половини е адаптация на коефициента на 

Спиърман-Браун, в случай, че скалата се състои от нечетен общ брой въпроси, той не 

изисква еднакъв брой въпроси в двете групи четни/нечетни. 

 

Алфа на Кронбах 

Part 1 
Value 1,000 

N of Items 1
a
 

Part 2 
Value 1,000 

N of Items 1
b
 

Total N of Items 2 

Вътрешна корелация ,841 

Коефициент на Спиърман-Брaун 
Equal Length ,914 

Unequal Length ,914 

Коефициент на Гутман( Split-Half) ,912 

a. четни 

Табл.3.  Статистическа надеждност за въпросите НИВО 1, посредством разделяне на скалата на 

две половини 

Данните от статистическия анализ на надеждността на скалата Въпросник НИВО 1, 

посредством разделяне на скалата на две половини, показват висока положителна 

корелация, т.е. висока вътрешна консистентност и отново потвърждават надеждността на 

инструмента при използваната извадка. 
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4.1.2 Надеждност на Въпросник НИВО 2 депресия. 

Коефициентът алфа на Кронбах за Въпросник НИВО 2, депресия е алфа (тъй като 

няма големи отклонения между средноаритметичните и дисперсията) 0,94 за изследваната 

популация. 

4.1.3 Надеждност на Въпросник НИВО 2 гняв. 

Коефициентът алфа на Кронбах за Въпросник НИВО 2 гняв е алфа (тъй като няма 

големи отклонения между средноаритметичните и дисперсията) 0,92 за изследваната 

популация. 

4.1.4 Надеждност на Въпросник НИВО 2 сън. 

Коефициентът алфа на Кронбах за Въпросник НИВО 2 сън е алфа (тъй като няма 

големи отклонения между средноаритметичните и дисперсията) 0,85 за изследваната 

популация. 

4.1.5 Надеждност на Въпросник НИВО 2 ОКР(обсесии и компулсии). 

Коефициентът алфа на Кронбах за Въпросник НИВО 2 ОКР е алфа (тъй като няма 

големи отклонения между средноаритметичните и дисперсията) 0,94 за изследваната 

популация. 

4.1.6 Надеждност на Въпросник НИВО 2 мания. 

Коефициентът алфа на Кронбах за Въпросник НИВО 2 мания е алфа (тъй като няма 

големи отклонения между средноаритметичните и дисперсията) 0,89 за изследваната 

популация. 

При разгледаните дотук скали от НИВО 2 се наблюдава добра корелация между 

айтъмите, както и между всеки от въпросите с общата/сумата на другите. Стойностите на 

корелациите са над 0,40, т.е. въпросите са добре корелирани с останалите във всяка скала. 
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Също така алфа при изтриване на кой да е от айтъмите не надвишава алфа за съответната 

скала. Това доказва надеждността на тези инструменти при използваната извадка. 

4.1.7 Надеждност на Въпросник НИВО 2 тревожност. 

Коефициентът алфа на Кронбах за Въпросник НИВО 2 тревожност е алфа (тъй като 

няма големи отклонения между средноаритметичните и дисперсията) 0,92 за изследваната 

популация. 

При въпросник НИВО 2 тревожност, все още са налице добри, статистически 

значими корелации между отделните айтъми, макар и с като цяло по-ниски стойности за 

НИВО2_Т1 (Чувствах се уплашен). 

Също така за посочения айтъм е налице и относително ниска корелация с 

общата/сумата на другите (<0,40), както и алфа >0,92 (алфа за скалата). Приема се, че 

скалата е конструирана правилно, но за представителната извадка посоченият въпрос 

представлява проблем. Въпреки това не се допуска намаляване броя на въпросите. 

Табл. 9 Обща статистика за въпросите НИВО 2 тревожност 

4.1.8 Надеждност на Въпросник НИВО 2 соматични оплаквания. 

Коефициентът алфа на Кронбах за Въпросник НИВО 2 соматични оплаквания е 

алфа (тъй като няма големи отклонения между средноаритметичните и дисперсията) 0,84 

за изследваната популация. 

В случая с Въпросник НИВО2 соматични оплаквания, въпрос 4 (Менструални 

болки или други проблеми свързани с месечния цикъл), се отнася само до женската 

популация от представителната извадка. 

Прави впечатление като цяло ниската и дори в някои случаи отрицателна 

корелация помежду айтъмите  (Фиг.8). 

Добра корелация е налична между въпрос 1 (Болки в стомаха) и 13 (Гадене, 

метеоризъм (газове) или лошо храносмилане), 13 (Гадене, метеоризъм (газове) или лошо 
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храносмилане) и 7 (Замаяност); 15 (нарушен сън) и 5 (главоболие); както и двупосочна 

между въпроси 15 (Нарушен сън) и 14 (Чувство на умора или понижена енергия); 7 

(Замаяност) и 5 (Главоболие); 8 (Прималяване) и 7 (Замаяност); 9 (Усещате биенето на 

сърцето си или сърцебиене) и 8 (Прималяване); 10 (задух) и 2 (болки в гърба), 9 

(сърцебиене). 

Впечатление за ниска стойност на корелацията на въпрос с общата/сумата на 

другите (<0,40), правят данните за айтъм 1 (Болки в стомаха) и не толкова изразено за 

айтъми 11 (Болка или затруднение при полов акт) и 12 (Запек, разхлабеност или диария). 

Въпреки това, в нито един от случаите стойностите на алфа не надвишават значимо алфа 

за скалата (0,84), така че не е необходимо премахване на въпросите и се приема, че те 

добре (надеждно) измерват конструкта (соматични оплаквания). 

4.1.9 Надеждност на Въпросник НИВО 2 злоупотреба с ПАВ(психоактивни 

вещества) 

Коефициентът алфа на Кронбах за Въпросник НИВО 2 злоупотреба с ПАВ е 

стандартизирана алфа (тъй като се наблюдават известни отклонения между 

средноаритметичните и дисперсията) 0,32 за изследваната популация. 

Поради липса на вариации за следващите вариабили: б. Стимуланти, г. Марихуана, 

д. Кокаин или крек, е. Клубни дроги (екстази), ж. Халюциногени, з. Хероин, и. Инхаланти 

или разтворители (лепило), й. Метамфетамини, те са изключени от оценката на скалата. 

Изводите за субскала НИВО2 злоупотреба с ПАВ са непълноценни, на база 

изследваната извадка и следва да бъдат преоценени след разширяване на извадката. 

4.1.10 Конструктна валидност/Корелационен анализ на Пиърсън (Рearson). 

С цел допълнително да се провери конструктната валидност за изследваната 

извадка, е проведен корелационен анализ на въпросниците НИВО 1 и НИВО 2, като е 

изчислен корелационният коефициент на Пиърсън. 
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4.1.10.1 Корелационен анализ на Въпросник НИВО 1 

С помощта на корелационния коефициент на Пиърсън беше измерена оценката на 

линейната връзка между домейните и съставящите ги въпроси от скала Въпросник 

НИВО1. 

Направеният корелационен анализ с помощта на корелационния коефициент на 

Пиърсън показа, че не са нарушени предпоставките за нормалност, линейност и 

хомогенност. 

Средните стойности за всеки от айтъмите от Въпросник НИВО1 варират от 0,17 до 

2,24, като отговорите са относително нехомогенни, с минимална стойност на дисперсия от 

0,709 за айтъм 21 (алкохол) до максимална 1,99 за айтъм 22 (тютюн). 

При разглеждане на корелационната матрица на Пиърсън (фиг.9), при р<0,01, се 

наблюдава добра положителна корелация помежду въпросите за домейн депресия, както и 

между въпросите от домейн депресия с тези от домейн гняв (раздразнителност), 

тревожност, паметови нарушения и личностово функциониране. Следва да се тълкува, че 

за пациенти, оценяващи се високо в домейн депресия, се очаква висок скор и в домейни 

тревожност, паметови нарушения и личностово функциониране, което се припокрива с 

литературните данни. 

Въпросите от домейн гняв (раздразнителност) корелират добре освен с тези от 

домейн депресия, също така и с тревожност, личностово функциониране и обсесии. 

Домейн мания корелира с тревожност, нарушения на съня, личностово 

функциониране. 

Въпросите от домейн тревожност корелират положително помежду си, също така и 

с домейн суицид, обсесии и отново личностово функциониране.  

Домейн соматични оплаквания корелира добре с домейн депресия и тревожност. 
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Фиг. 9 Корелационна матрица на Пиърсън НИВО1  
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Нарушен сън се корелира добре с почти всички останали домейни във Въпросник 

НИВО1, без особена корелация единствено със злоупотреба с психоактивни вещества 

(ПАВ). 

Наблюдава се положителна статистически значима при р<0,01 корелация между 

домейн психотичност и домейн дисоциативност, което показва, че при пациентите с 

психотична симптоматика е много по-вероятно да се наблюдават и дисоциативни 

феномени. 

Интересна е липсата на корелация помежду айтъмите от домейн злоупотреба с 

ПАВ, и наличието на положителна статистически значима при р<0,01 корелация между 

злоупотреба с тютюн (айтъм 22) и нарушения на съня (айтъм 14), както и между 

злоупотреба с медикаменти и други субстанции и домейни депресия и сън. 

4.1.10.2 Корелационен анализ на Въпросник НИВО2 депресия 

Средните стойности и за осемте айтъма са близки, но по-високи от средната 

стойност за максималния диапазон на изменение (M=1.50) като за Д5 (чувствах, че съм се 

провалил) респондентите имат най-хомогенно мнение – стандартното отклонение е 

минимално: SD=1.27 и наблюдаваният диапазон е най-тесен; най-разнородно  е за Д1 

(Чувствах се безполезен) – стандартното отклонение е най-голямо: SD=1.45 и 

наблюдаваният диапазон е максимално голям и съвпада с максималния диапазон.   

Корелацията на осемте подскали е положителна, което означава, че има позитивна 

асоциация между осемте твърдения или при увеличаването на едно от тях се увеличават и 

другите седем.   

4.1.10.3 Корелационен анализ на Въпросник НИВО2 -гняв 

Средните стойности и за петте айтъма са по-високи от средната стойност за 

максималния диапазон на изменение (M=1.55),  като за Г2 (чувствах се разгневен) 

респондентите имат най-хомогенно мнение – стандартното отклонение е минимално: 1.18 
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SD; най-разнородно  е за Г4 (чувствах се докачлив) – стандартното отклонение е най-

голямо: SD=1.19.   Корелацията на петте айтъма е положителна, което означава, че има 

позитивна асоциация между твърденията или при увеличаването на едно от тях се 

увеличават и останалите.   

4.1.10.4 Корелационен анализ на Въпросник НИВО2- тревожност 

Средните стойности и за седемте айтъма са близки около средната стойност за 

максималния диапазон на изменение (M=2.65) като за Т5 (чувствах се нервен) 

респондентите имат най-хомогенно мнение – стандартното отклонение е минимално: 

SD=1.26; най-разнородно  е за Т1 (Чувствах се уплашен) – стандартното отклонение е най-

голямо: SD=1.45.   Корелацията на  въпроси 2 до 7 е положителна, което означава, че има 

позитивна асоциация между твърденията или при увеличаването на едно от тях се 

увеличават и останалите.  Изключение прави само въпрос 1, който не показва 

статистически значима корелация и при р<0.05. 

4.1.10.5 Корелационен анализ на Въпросник НИВО2- мания 

Средните стойности и за петте айтъма са близки около средната стойност за 

максималния диапазон на изменение (M=1.75) като за М3 (нуждая се от по-малко сън) 

имат най-хомогенно мнение – стандартното отклонение е минимално: SD=0.83; най-

разнородно  е за М5 (Бях по активен) – стандартното отклонение е най-голямо: SD=1.13.   

Корелацията на петте айтъма е положителна, което означава, че има позитивна асоциация 

между твърденията или при увеличаването на едно от тях се увеличават и останалите.   

4.1.10.6 Корелационен анализ на Въпросник НИВО2 - ОКР 

Средните стойности и за петте айтъма са по-ниски от средната стойност за 

максималния диапазон на изменение (M=1.58) като за ОКР2 (създадено неудобство) имат 

най-хомогенно мнение – стандартното отклонение е минимално: 1.09SD;  най-разнородно  

е за ОКР5 (нарушена социална функция) – стандартното отклонение е най-голямо: 
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SD=1.35.  Корелацията на петте айтъма е положителна, което означава, че има позитивна 

асоциация между твърденията или при увеличаването на едно от тях се увеличават и 

останалите. 

4.1.10.7 Корелационен анализ на Въпросник НИВО2- сън 

Средните стойности и за осемте айтъма са близки около средната стойност за 

максималния диапазон на изменение (M=2.,70) като за СЪН8 (качеството на съня ми 

беше) респондентите имат най-хомогенно мнение – стандартното отклонение е 

минимално: SD = 1.04; най-разнородно  е за СЪН7 (достатъчен ли е сънят ви) – 

стандартното отклонение е най-голямо:SD=1.48.   Корелацията на осемте подскали е 

положителна, което означава, че има позитивна асоциация между осемте твърдения или 

при увеличаването на едно от тях се увеличават и другите седем.   

4.1.10.8 Корелационен анализ на Въпросник НИВО2- соматични оплаквания  

Средните стойности за всички въпроси са близки около средната стойност за 

максималния диапазон на изменение (M=2.70), като за СОМ 11 (болка или затруднение 

при полов акт) респондентите имат най-хомогенно мнение – стандартното отклонение е 

минимално: SD = 043. и наблюдаваният диапазон е най-тесен: [-0.30,0.56]; най-разнородно  

е за СОМ 15 (нарушен сън) – стандартното отклонение е най-голямо: SD=0.72 и 

наблюдаваният диапазон е най-широк: [-0.22,1.26].  

В случая  корелацията на подскалите е консистентно положителна, т.е. не може да 

се тълкува като наличие на позитивна асоциация между твърденията или при 

увеличаването на едно от тях се увеличават и останалите.  Впечатление правят някои по-

значими корелации като: 

Болки в ставите/ болки в гърба; дисменорея/ болки в гърба и ставите; замаяност/ 

главоболие; прималяване/ замаяност; сърцебиене/ болки в гърба, прималяване; задух/ 
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прималяване, замаяност, тахикардия; долнодиспептичен синдром/ горнодиспептичен 

синдром; нарушен сън/ чувство на умора, прималяване (фиг. 16). 

Корелационен анализ на Въпросник НИВО2- ПАВ не бе осъществен поради липса 

на вариабилност в резултатите при изследваната извадка. 

 

4.2 КОМПЮТЪРТОМОГРАФСКИ ПАРАМЕТРИ НА МОЗЪЧНА АТРОФИЯ ПРИ ШЗ И БАР 

Проведено е компютъртомографско изследване на главов мозък и задночерепна 

ямка без контраст, със срезове под ъгъл +15 до -20 градуса спрямо орбитомеаталната 

линия. Кортикалната атрофия е оценена по критериите на Meese and Groome.  Резултатите 

са обработени статистически с компютърна програма IBM SPSS Statistics, версия 20, като 

са използвани параметрични анализи: t - test на Стюдънт (двустранен). 

 Наблюдава се консистентно увеличение на размерите на латералните вентрикули 

както в групата пациенти с ШЗ, така и в групата с БАР. Стойностите за всички 

променливи, с изключение на CMI, са увеличени ( тези за CMI са снижени), но в различна 

степен - по-отчетливо в групата с ШЗ. Наблюдава се намален размер на базалните ядра в 

групата пациенти с ШЗ и леко увеличен в групата с БАР. Получените резултати са 

съответни на повечето литературни данни за наличие на намалени паравентрикуларни 

структури при нативен КТ на пациенти с шизофрения [135] и увеличени -  при пациенти с 

БАР [59]. 

Извадката отговаря на необходимите предпоставки, а именно хомогенност на 

дисперсията, нормално разпределение, което може да се приеме поради N>30 (46), 

независимост на двете извадки. 

Тестът на Левин не е статистически значим във всички разгледани случаи, поради 

което се приема, че е спазено изискването за хомогенност на дисперсията и се разглеждат 

резултатите при Equal variances assumed, в първите колони на таблиците. 
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Различията за средноаритметичната стойност 

на размерите на III вентрикул при пациентите с 

ШЗ/БАР са статистически значими, при t(44)=2.58, 

p=0.02, с нищожна големина на ефекта d = 0.03 

(|≥1.00|, много по-голяма от типичната; |0.80| - голямa 

или по-голямa от типичната;  |0.50|- средна или 

типична; |0.20| -малка или по-малка от типичната - 

Cohen, 1988,  по Ганева[139]), където d е изчислено по формула 1.  

𝑑 =
�́�1– �́�2

√
(𝑁1−1)𝑠1

2+(𝑁2−1)𝑠2
2

𝑁1+𝑁2−2

 

Формула 1: големина на ефекта d (Cohen) 

 

 

диагноза N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

III_вентрикул 
шизофрения 22 5,4886 ,20350 ,04339 

БАР 24 5,3167 ,24480 ,04997 

Фиг. 10 Обща статистика за размери на III_вентрикул 

 

 III_вентрикул 

Equal variances 
assumed 

Equal variances 
not assumed 

Levene's Test for Equality 
of Variances 

F ,876  

Sig. ,354  

t-test for Equality of 
Means 

t 2,578 2,599 

df 44 43,607 

Sig. (2-tailed) ,013 ,013 

Mean Difference ,17197 ,17197 

Std. Error Difference ,06672 ,06618 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower ,03751 ,03857 

Upper ,30643 ,30537 

Табл. 4  Т-тест за независими извадки за размери на трети вентрикул 
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Различията за средноаритметичната стойност на Хукмановото число при 

пациентите с ШЗ/БАР са статистически значими, при t(44)=3.89, p=0.00, с близка до 

типичната големина на ефекта d = 0.48, където d е изчислено по формула 1[139].  

 диагноза N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

хукманово_число 
шизофрения 22 46,0045 2,65554 ,56616 

БАР 24 42,8417 2,83195 ,57807 

Фиг. 11 Обща статистика за стойност на Хукманово число. 

 хукманово_число 

Equal variances 
assumed 

Equal variances 
not assumed 

Levene's Test for Equality 
of Variances 

F ,167  

Sig. ,685  

t-test for Equality of 
Means 

t 3,898 3,909 

df 44 43,973 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

Mean Difference 3,16288 3,16288 

Std. Error Difference ,81145 ,80914 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower 1,52751 1,53214 

Upper 4,79825 4,79362 

Табл. 5  Т-тест за независими извадки за стойност на Хукманово число 

 

Различията за средноаритметичната стойност 

на CMI (cella media index) при пациентите с ШЗ/БАР 

са статистически значими, при t(44)=2.63, p=0.01, с 

нищожна големина на ефекта d = 0.03[139], където d 

е изчислено по формула 1. 

 

 

 диагноза N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

CMI 
шизофрения 22 4,5318 ,23581 ,05027 

БАР 24 4,3417 ,25353 ,05175 

Фиг. 12. Обща статистика за стойност на CMI. 
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 CMI 

Equal variances 
assumed 

Equal variances 
not assumed 

Levene's Test for Equality 
of Variances 

F ,147  

Sig. ,704  

t-test for Equality of 
Means 

t 2,627 2,635 

df 44 43,988 

Sig. (2-tailed) ,012 ,012 

Mean Difference ,19015 ,19015 

Std. Error Difference ,07238 ,07215 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower ,04427 ,04474 

Upper ,33603 ,33556 

Табл. 6.  Т-тест за независими извадки за CMI. 

Различията за средноаритметичната 

стойност на индекса на вентрикулите при 

пациентите с ШЗ/БАР са статистически значими, 

при t(44)=2.63, p=0.01, с нищожна големина на 

ефекта d = 0.03 [139], където d е изчислено по 

формула 1. 

 

 индекс_на_вентрикулите 

Equal variances 
assumed 

Equal variances 
not assumed 

Levene's Test for Equality 
of Variances 

F ,147  

Sig. ,704  

t-test for Equality of 
Means 

t 2,627 2,635 

df 44 43,988 

Sig. (2-tailed) ,012 ,012 

Mean Difference ,19015 ,19015 

Std. Error Difference ,07238 ,07215 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower ,04427 ,04474 

Upper ,33603 ,33556 

Табл. 7.  Т-тест за независими извадки за индекс на вентрикулите. 

 диагноза N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

индекс_на_вентрикулите 
шизофрения 22 4,5318 ,23581 ,05027 

БАР 24 4,3417 ,25353 ,05175 

Фиг. 13 Обща статистика за индекс на вентрикулите. 
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Няма статистически значимо различие 

за средноаритметичната стойност на размера 

на базалните ядра между групата пациенти с 

диагноза ШЗ и групата с диагноза БАР, при 

t(44)= -1.96, p=0.06, с нищожна големина на 

ефекта d = 0.02 [139], където d е изчислено по 

формула 1. 

 

 диагноза N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

размер базални ядра 1 
шизофрения 22 2,2323 ,18830 ,04015 

БАР 24 2,3625 ,25379 ,05181 

Фиг. 14. Обща статистика за размер на базални ядра. 

 

 размер базални ядра 1 

Equal variances 
assumed 

Equal variances 
not assumed 

Levene's Test for Equality 
of Variances 

F 3,358  

Sig. ,074  

t-test for Equality of 
Means 

t -1,962 -1,987 

df 44 42,236 

Sig. (2-tailed) ,056 ,053 

Mean Difference -,13023 -,13023 

Std. Error Difference ,06639 ,06554 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower -,26403 -,26247 

Upper ,00357 ,00202 

Табл. 8.  Т-тест за независими извадки за размер на базални ядра. 

 На база статистическа обработка на получените резултати можем да направим 

следните изводи: 

Наблюдават се статистически значимо различни по размер промени в достъпните 

за отчитане с нативен КТ параметри на мозъчна атрофия при пациентите с ШЗ/БАР. 
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Въпреки това, консистентно с литературните данни, тези промени са еднопосочни 

по отношение размери на III-ти вентрикул, индекс на вентрикулите, Хукманово число,  

CMI. 

Опитът ни за измерване на допълнителни параметри - размери на базалните ядра, 

не дава статистически значими разлики между двете групи изследвани лица. 

Екстраполацията на структурните характеристики за оценка на хипотезата за 

съществуване на разстройствата като степени в рамките на континуум, би могла успешно 

да се тълкува на база получените данни, тъй като наблюдаваните промени са еднопосочни, 

но с различна степен на изява.  

 

4.3 СРАВНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЪПРОСНИК НИВО1/ НИВО2 

МЕЖДУ ПАЦИЕНТИ С ШИЗОФРЕННО И БИПОЛЯРНО АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО 

За целите на научното изследване, бе прието следните въпросници да бъдат 

третирани като оценяващи критериални симптоми за БАР: НИВО2 депресия, НИВО2 

гняв, НИВО2 сън, НИВО2 мания; като оценяващи наличието на извънкритериални 

симптоми за ШЗ : НИВО2 депресия, НИВО2 гняв, НИВО2 мания, а НИВО2 тревожност; 

НИВО2 ОКР, НИВО2 соматични оплаквания -като извънкритериални и за ШЗ, и за БАР. 

При разглеждане на скала НИВО1 бе прието домейни I (1, 2), II (3), III (4, 5), IV (6, 

7, 8), VI (11), VIII (14), IX (15), XIII (злоупотреби с психоактивни вещества)  - да се 

третират като извънкритериални за ШЗ, домейни IV (6, 7, 8), V (9, 10),  X (16, 17), XI (18),  

XIII (злоупотреби с психоактивни вещества) - извънкритериални за ШЗ  и БАР; домейн 

VII (12, 13) – критериален за БАР и ШЗ. 

4.4 СРАВНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЪПРОСНИК НИВО1/ НИВО2 

МЕЖДУ ПАЦИЕНТИ С ШИЗОФРЕННО И БИПОЛЯРНО АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО I 

За целите на научното изследване, бе прието следните въпросници да бъдат 

третирани като оценяващи критериални симптоми за БАР: НИВО2 депресия, НИВО2 
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гняв, НИВО2 сън, НИВО2 мания; като оценяващи наличието на извънкритериални 

симптоми за ШЗ : НИВО2 депресия, НИВО2 гняв, НИВО2 мания, а НИВО2 тревожност; 

НИВО2 ОКР, НИВО2 соматични оплаквания -като извънкритериални и за ШЗ, и за БАР. 

При разглеждане на скала НИВО1 бе прието домейни I (1, 2), II (3), III (4, 5), IV (6, 

7, 8), VI (11), VIII (14), IX (15), XIII (злоупотреби с психоактивни вещества)  - да се 

третират като извънкритериални за ШЗ, домейни IV (6, 7, 8), V (9, 10),  X (16, 17), XI (18),  

XIII (злоупотреби с психоактивни вещества) - извънкритериални за ШЗ  и БАР; домейн 

VII (12, 13) – критериален за БАР и ШЗ. 

4.4.1 Сравнение на изява на критериални и извънкритериални симптоми за 

ШЗ и БАР I, по домейни.  

Тъй като е необходимо извършването на съпоставка между двете групи (ШЗ/БАР), 

за наличието на статистически значимо различие в резултатите, получени при изследване 

на наличието на извънкритериални симптоми, с цел потвърждение или отхвърляне на 

научната хипотеза, бе приложен t-тест за независими извадки. 

Извадката отговаря на необходимите предпоставки, а именно хомогенност на 

дисперсията, нормално разпределение, което може да се приеме поради N>30 (96), 

независимост на двете извадки. 

Не бе разгледан анализ за домейн XIII, поради липса на вариабилност в 

резултатите. 

При разглеждане на t-тест за независими извадки на въпросник НИВО 1 за всеки 

отделен айтъм, съставляващ домейните, правят впечатление следните зависимости: 

 

По отношение изява на извънкритериалните за ШЗ симптоми в домейни I 

(депресивност, потиснатост), II (гняв), III (активност), IV (тревожност, паника, избягване),  

при спазена хомогенност на дисперсията не се наблюдават статистически значими 
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различия между двете изследвани групи – ШЗ/БАР t(94)= - 2.48 - 0.09, p = 0.06 – 0.93. 

Относно домейн III (намалена нужда от сън ) не е спазена хомогенността на дисперсия, 

поради което се анализира Equal variances not assumed, както следва: липсва статистически 

значимо различие на честотата на изява на намалена нужда от сън между двете изследвани 

групи при t(84.9)=1.87, p = 0.08. 

Относно  критериалния за БАР и ШЗ домейн VII (сетивни измами, СПР), отново се 

наблюдава липса на хомогенност на дисперсия, поради което се анализират Equal 

variances not assumed, както следва: айтъм 12- халюцинации - t(74.9)=4.01, p = 0.000, айтъм 

13 (по-скоро критериален за ШЗ) - симптоми от първи ранг- t(80.8)=4.84, p = 0.000. 

Приемаме наличието на статистически значима разлика между двете групи по отношение 

изявата на психотична симптоматика. 

По отношение изява на общите за двете групи извънкритериални симптоми за 

домейни IV (тревожност, паника, избягване), V (болка, подценяване),  X (обсесии, 

компулсии), XI (дисоциативни преживявания), както вече бе описано, не се наблюдават 

статистически значими разлики в симптоматиката от домейн IV (тревожност, паника, 

избягване). При изявата на: 

 соматични оплаквания (домейн V), спазена хомогенност на извадката, няма 

статистически значима разлика между двете изследвани групи, при t(94)= -

1.17/0.29, p = 0.27/0.77. 

 обсесивно-компулсивна симптоматика (домейн X), спазена хомогенност на 

извадката за обсесивни мисли (айтъм 16), не спазена за компулсии (айтъм 17), няма  
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Табл. 25.  Т-тест за независими извадки за Въпросник НИВО1. 
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статистически значима разлика между групата изследвани лица с диагноза ШЗ и 

групата с диагноза БАР, при t(94)= 0.28, p = 0.88 и t(79.2)= 2.11, p = 0.0 38. 

 дисоциативна симптоматика (домейн XI), не е спазена хомогенността на извадката, 

поради което се анализира Equal variances not assumed, не се наблюдава  

статистически значима разлика между двете анализирани групи ШЗ/БАР при 

t(72.2)= 2.03, p = 0.046. 

 

Като цяло медианата на сумарната изява на 

симптоматика, представена на съседната 

графика, е по-висока в групата пациенти с БАР, 

като тази пациентска група е и по-компактна по 

отношение изява на симптоматика.  

 

С цел допълнителна съпоставка на резултатите от проведеното изследване, бе приложен  и 

тестът на Ман-Уитни (Mann-Whitney U test). 

При разглеждане на резултатите за айтъмите от Въпросник НИВО1, отново впечатление 

прави статистически значимото различие в ранжирането при въпроси 12 и 13 от домейн 

психотичност, за които U= 685, съответно U=593, и p=0,000, при големина на ефекта, близка до 

типичната r=0.41 за въпрос 12- халюцинации и r=0,52 за въпрос 13- симптоми първи ранг. 

За останалите домейни не се наблюдава статистически значимо различие при сравнение на 

ранжирането между групите пациенти с диагноза ШЗ и БАР, при средна големина на ефекта 

r=(0,40/0,48), изчислена по формула 2:   𝑟 =
𝑧

√𝑁
 . 

 Стойностите на U на Ман-Уитни са под средата на диапазона (0 - 2300), т.е. се предполага, 

че във втората група: пациенти с БАР, симптоматиката е по-изявена. 
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 Mann-

Whitney U 

Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Депресивност 900,500 2175,500 -1,918 ,055 

Потиснатост 858,500 2133,500 -2,242 ,025 

Гняв 1116,000 2391,000 -,263 ,793 

Намалена нужда от сън 970,000 2245,000 -1,434 ,152 

Активност 915,500 2190,500 -2,097 ,036 

Тревожност 1068,000 2343,000 -,632 ,528 

Паника 1115,000 2196,000 -,288 ,774 

Избягване 1131,000 2406,000 -,151 ,880 

Болка 1002,500 2277,500 -1,165 ,244 

Подценяване 1068,000 2149,000 -,781 ,435 

Суицидност 1127,500 2208,500 -,248 ,804 

Сетивни измами 685,000 1766,000 -3,999 ,000 

СПР 593,000 1674,000 -4,747 ,000 

Сън 974,000 2249,000 -1,398 ,162 

Памет 1088,000 2363,000 -,486 ,627 

Обсесии 1125,000 2400,000 -,198 ,843 

Компулсии 1001,000 2082,000 -1,319 ,187 

Дисоциативни преживявания 1028,500 2109,500 -1,340 ,180 

Личностово функциониране 1134,500 2215,500 -,126 ,900 

Дезадаптация 1107,500 2382,500 -,332 ,740 

ПАВ алкохол 1118,000 2393,000 -,425 ,671 

ПАВ тютюн 1117,000 2198,000 -,265 ,791 

ПАВ дроги 1093,000 2368,000 -,996 ,319 

Grouping Variable: диагноза 

Табл. 26. U на Ман-Уитни, НИВО1. 

 

4.4.2 Сравнение на изява на oбсесивно-компулсивна симптоматика при ШЗ и 

БАР I 

Бе приложен t-тест за независими извадки на въпросниците от НИВО 2, с цел 

разширяване на данните за съпоставка между двете групи (ШЗ/БАР). Извадката отговаря 

на необходимите предпоставки, а именно хомогенност на дисперсията, нормално 

разпределение, което може да се приеме поради N>30 (96), независимост на двете 

извадки.  
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диагноза N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

натрапливости 
шизофрения 50 3,6000 5,56593 ,78714 

БАР 46 3,1739 5,02131 ,74035 

Качество на съня 
шизофрения 50 19,0200 7,80761 1,10416 

БАР 46 20,0870 7,17349 1,05767 

тревожност 
шизофрения 50 14,6400 7,73215 1,09349 

БАР 46 16,5652 7,52375 1,10932 

Манийна 

симптоматика 

шизофрения 50 7,3200 3,73314 ,52795 

БАР 46 8,6522 4,69618 ,69241 
Фиг. 22. Обща статистика за НИВО2. 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

натрапливости 

 

Equal variances assumed ,454 ,502 ,393 94 ,696 

Equal variances not 

assumed 

  
,394 93,967 ,694 

Качество на 

съня 

 

Equal variances assumed ,270 ,605 -,695 94 ,489 

Equal variances not 

assumed 

  

-,698 94,000 ,487 

тревожност 

 

Equal variances assumed ,409 ,524 -1,235 94 ,220 

Equal variances not 

assumed 

  
-1,236 93,696 ,220 

манийна 

симптоматика 
Equal variances assumed 3,513 ,064 -1,545 94 ,126 

Equal variances not 

assumed 

  
-1,530 85,876 ,130 

Табл. 27.  Т-тест за независими извадки НИВО2. 

Разликата в средноаритметичната стойност 

на сумарната оценка на изява на обсесивно-

компулсивна симптоматика, която е 

извънкритериална както за ШЗ, така и за БАР, 

между двете групи пациенти, не е статистически 

значима,  при t(94)=0.39, p = 0.696, с нищожна 
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големина на ефекта d = 0.08 [139], където d е изчислено по формула 1. 

𝑑 =
�́�1– �́�2

√
(𝑁1−1)𝑠1

2+(𝑁2−1)𝑠2
2

𝑁1+𝑁2−2

 

Формула 1: големина на ефекта d (Cohen) 

 

Резултатите от теста на Ман-Уитни (Mann-Whitney U test) показват, че няма 

статистически значимо различие на изява на обсесивно компулсивна симптоматика, 

между групите с ШЗ (среден ранг 47,80/50,18) и БАР (среден ранг 46,67/49,26), при 

U=1066,0/1144,5, p=0,47/0,96 при нищожна големина на ефекта r=(0,007/0,005). 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

продължителност 1066,000 2147,000 -,719 ,472 
неудобство 1115,000 2390,000 -,301 ,763 
контрол 1129,500 2210,500 -,185 ,853 
избягване 1144,500 2225,500 -,051 ,959 
нарушено 

функциониране 1127,000 2402,000 -,206 ,837 

a. Grouping Variable: диагноза 

Табл. 28. U на Ман-Уитни, НИВО2- ОКР. 

4.4.3 Сравнение на kачество на съня при 

ШЗ и БАР I 

За приетия за извънкритериален домейн за ШЗ –

нарушения на съня, се наблюдават следните 

резултати: 

Липсва статистически значимо различие за 

средноаритметичната стойност на сумарната оценка 

на изява на нарушения на съня между групата 

пациенти с диагноза ШЗ и групата с диагноза БАР, при t(94)=0.695, p = 0.49, с нищожна 

типичната големина на ефекта d = 0.13 [139]. 
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 Резултатите от теста на Ман-Уитни (Mann-Whitney U test) показват, че няма 

статистически значимо различие на изява на нарушения на съня, между групите с ШЗ 

(среден ранг 44,28/49,92) и БАР (среден ранг 46,96/53,09), при U=939,0/1132,5, p=0,11/0,89 

при нищожна до малка големина на ефекта r=(0,16/0,013). 

 Mann-

Whitney U 

Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

неспокоен 980,000 2255,000 -1,321 ,186 
удовлетворяващ 1012,000 2287,000 -1,047 ,295 
ободряващ 939,000 2214,000 -1,580 ,114 
трудно заспиване 1129,000 2210,000 -,161 ,872 
пробуждане 1079,000 2160,000 -,541 ,588 
затруднен сън 1095,500 2176,500 -,419 ,675 
недостатъчен 1080,000 2355,000 -,527 ,598 
качество на съня 1132,500 2213,500 -,134 ,893 

a. Grouping Variable: диагноза 

Табл. 29 U на Ман-Уитни, НИВО2-сън. 

4.4.4 Сравнение на изява на манийна симптоматика при ШЗ и БАР I 

За приетия за извънкритериален домейн за ШЗ 

– манийна симптоматика, се наблюдават следните 

резултати: 

Липсва статистически значимо различие за 

средноаритметичната стойност на сумарната оценка 

на изява на манийна симптоматика между групата 

пациенти с диагноза ШЗ и групата с диагноза БАР, 

при t(94)= - 1.55, p = 0.13, с по-малка от обичайната големина на ефекта d=0.23 [139], 

където d е изчислено по формула 1. 

Резултатите от теста на Ман-Уитни (Mann-Whitney U test) показват, че няма 

статистически значимо различие на изява на манийна симптоматика, между групите с ШЗ 

(среден ранг 22,10/23,96) и БАР (среден ранг25,04/26,90), при U=886,5/1148,5, p=0,03/0,99 

при нищожна до малка големина на ефекта r=(0,23/0,001). 
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 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

ядосан 1148,500 2229,500 -,012 ,990 
разгневен 1038,500 2313,500 -,947 ,343 
готов да избухна 1050,000 2325,000 -1,018 ,309 
докачлив 1000,000 2275,000 -1,376 ,169 
Раздразнен 886,500 2161,500 -2,233 ,026 

a. Grouping Variable: диагноза 

Табл. 30. U на Ман-Уитни, НИВО2-мания. 

4.4.5 Сравнение на изява на тревожна симптоматика при ШЗ и БАР I 

Подобни са резултатите и за изява на тревожна 

симптоматика: вижда се, че липсва статистически 

значимо различие между групата с диагноза ШЗ и 

тази с диагноза БАР t(94)= - 1.24, p = 0.22 , с малка 

големина на ефекта d = 0.25 [139]. 

 

Резултатите от теста на Ман-Уитни (Mann-

Whitney U test) показват, че няма статистически значимо различие на изява на тревожна 

симптоматика, между групите с ШЗ (среден ранг 44,42/48,64) и БАР (среден ранг 

48,35/52.93), при U=946,5/1143,0, p=0,11/0,96 при нищожна големина на ефекта 

r=(0,006/0,16). 

 Mann-Whitney 

U 

Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-

tailed) 

уплашен 1143,000 2224,000 -,056 ,956 
тревожен 1048,000 2323,000 -,785 ,433 
притеснен 966,000 2241,000 -1,411 ,158 
затруднена 
концентрация 946,000 2221,000 -1,601 ,109 

нервен 1086,000 2361,000 -,494 ,622 
неспокоен 980,500 2255,500 -1,294 ,196 
напрегнат 1020,500 2295,500 -,988 ,323 

a. Grouping Variable: диагноза 

Табл. 31. U на Ман-Уитни, НИВО2-тревожност. 
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4.4.6 Сравнение на изява на депресивна симптоматика при ШЗ и БАР I 

Липсва статистически значимо различие за 

средноаритметичната стойност на сумарната оценка на 

изява на депресивна симптоматика, извънкритериална 

само за ШЗ, между групата пациенти с диагноза ШЗ и 

групата с диагноза БАР, при t(94)= - 1.14, p = 0.26, с 

малка големина на ефекта d = 0.25 [139]. 

 

 

 

 диагноза N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Депресивна 

симптоматика 

шизофрения 96 16,6200 9,16491 1,29611 

БАР 96 18,7391 8,95528 1,32038 

Фиг. 23 Обща статистика за НИВО2- депресия. 

 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Депресивна 

симптоматика 

Equal variances assumed ,003 ,956 -1,144 94 ,255 

Equal variances not 

assumed 

  
-1,145 93,650 ,255 

Табл. 32  Т-тест за независими извадки НИВО2- депресия. 

 

Резултатите от теста на Ман-Уитни (Mann-Whitney U test) показват, че няма 

статистически значимо различие на изява на депресивна симптоматика между групите с 

ШЗ (среден ранг 42,30/48,78) и БАР (среден ранг 48,20/55,24), при U=840,0/1136,50 

p=0,015/0,912 при малка големина на ефекта r=(0,26/0,11). 

Стойностите на U на Ман-Уитни са под средата на диапазона (0 - 2300), т.е. се предполага, 

че във втората група: пациенти с БАР, симптоматиката е по-изявена. 
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 Mann-

Whitney U 

Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

безполезен 1098,500 2373,500 -,405 ,686 
очакване 1076,000 2351,000 -,592 ,554 
безпомощен 1136,000 2217,000 -,111 ,912 
тъжен 1041,500 2316,500 -,834 ,404 
провален 1057,000 2332,000 -,748 ,454 
депресиран 840,000 2115,000 -2,428 ,015 
нещастен 986,500 2261,500 -1,276 ,202 
безнадеждност 1037,000 2312,000 -,899 ,368 

a. Grouping Variable: диагноза 

Табл. 33. U на Ман-Уитни, НИВО 2 - депресия. 

4.4.7 Сравнение на изява на гневно отреагиране при ШЗ и БАР I 

Липсва статистически значимо различие за 

средноаритметичната стойност на сумарната 

оценка на изява на симптоматика от скала НИВО2 

– гняв, между групата пациенти с диагноза ШЗ и 

групата с диагноза БАР, при t(94)= - 0.98, p = 0.33, 

с по-малка от типичната големина на ефекта d = 

0.20 [139]. 

 

 диагноза N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ГНЯВ 
шизофрения 50 8,9400 4,61767 ,65304 

БАР 46 9,9348 5,31414 ,78353 
Фиг. 24. Обща статистика за НИВО2- гняв. 

 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

ГНЯВ 

Equal variances 

assumed 
1,910 ,170 -,981 94 ,329 

Equal variances not 

assumed 

  
-,975 89,549 ,332 

Табл. 34.  Т-тест за независими извадки НИВО2- гняв. 



С т р .  | 45 

 

Резултатите от теста на Ман-Уитни (Mann-Whitney U test) показват, че няма 

статистически значимо различие на изява на симптоматика НИВО2 гняв, между групите с 

ШЗ (среден ранг 44,99/48,48) и БАР (среден ранг 48,52/52,34), при U=973,5/114,0, 

p=0,13/0,99 при нищожна до малка големина на ефекта r=(0,001/0,16). 

 Mann-

Whitney U 

Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

ядосан 1149,000 2424,000 -,008 ,994 
разгневен 1057,500 2332,500 -,755 ,450 
готов да избухна 973,500 2248,500 -1,532 ,125 
докачлив 1126,500 2401,500 -,184 ,854 
раздразнен 1041,000 2316,000 -,847 ,397 

a. Grouping Variable: диагноза 

Табл. 35. U на Ман-Уитни, НИВО2-гняв. 

4.4.8 Сравнение на изява на Соматични оплаквания при ШЗ и БАР I 

При разглеждане на съпоставката между 

групите по изява на соматична симптоматика, 

липсва статистически значимо различие за 

средноаритметичната стойност на сумарната оценка 

на изява на симптоматиката, между групата 

пациенти с диагноза ШЗ и групата с диагноза  БАР, 

при  t(94)= - 1.81, p = 0.07, с близка до средната 

големина на ефекта d = 0.39[139], за разлика от съпоставката на съответния домейн от 

НИВО1- V (болка, подценяване на оплакванията от околните), където се наблюдава 

статистически значимо различие. 

 

 
диагноза N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

НИВО2_СОМ_сума 
шизофрения 41 5,7073 4,46791 ,69777 

БАР 42 7,7857 5,86655 ,90523 
Фиг. 25 Обща статистика за НИВО2- соматични оплаквания. 
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 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Соматични 

оплаквания 

Equal variances 

assumed 
3,423 ,068 -1,813 81 ,074 

Equal variances 

not assumed 

  
-1,818 76,510 ,073 

Табл. 36  Т-тест за независими извадки НИВО2- соматични оплаквания. 

Резултатите от теста на Ман-Уитни (Mann-Whitney U test) показват, че няма 

статистически значимо различие на изява на соматични оплаквания, между групите с ШЗ 

(среден ранг 41,83/51,24) и БАР (среден ранг 43,17/52,75), при U=854,0/1141,5, при 

нищожна големина на ефекта r=(0,04/0,007). 

 Mann-Whitney 

U 

Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-

tailed) 

Болки в стомаха 1092,000 2367,000 -,528 ,598 
Болки в гърба 1025,500 2300,500 -1,094 ,274 
Болки в ставите 908,500 2133,500 -1,970 ,049 
Дисменорея 854,000 1757,000 -,358 ,720 
Главоболие 1065,500 2340,500 -,748 ,454 
Болки в гърдите 975,500 2250,500 -1,632 ,103 
Замаяност 1014,500 2289,500 -1,111 ,267 
Прималяване 1093,000 2368,000 -,478 ,633 
Сърцебиене 1024,000 2299,000 -1,110 ,267 
Задух 1021,000 2296,000 -1,218 ,223 
Диспареуния 1013,000 2094,000 -1,896 ,058 
Долно диспептичен синдром 991,000 2266,000 -1,337 ,181 
Горно диспептичен синдром 987,000 2262,000 -1,453 ,146 
Aнергия 1000,000 2275,000 -1,182 ,237 
Нарушен сън 1141,500 2416,500 -,071 ,943 

a. Grouping Variable: диагноза 

Табл. 37. U на Ман-Уитни, НИВО2- соматични оплаквания. 

 

В резултат на направения анализ с t-тест, с независими извадки, се потвърждават данните 

за липса на статистически значими разлики между групите изследвани лица с диагноза ШЗ/БАР. 

Въпреки това се наблюдават статистически значими различия по отношение изява на 

психотичност между двете изследвани групи. За съжаление използваният инструмент Въпросник 
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НИВО1 на Американската Психиатрична Асоциация от ДСМ-5, няма аналог от НИВО2 и за 

разлика от резултата за соматична симптоматика, не може да бъде допълнително изследван. 

Разбира се, отхвърлянето на хипотезата за съществуване на статистически значими 

разлики между двете изследвани групи е допустимо само за изследваната извадка и не доказва, че 

такова различие не съществува в генералната съвкупност, но дава основание за по-нататъшни 

изследвания в тази насока, с цел потвърждаване на данните, получени в рамките на това пилотно 

проучване. 

Непараметричният анализ на получените данни отново потвърждава хипотезата за 

липса на статистически значими разлики в изявата на извънкритериална симптоматикa 

между двете групи изследвани лица - с ШЗ/БАР, и потвърждава хипотезата за 

съществуване на тези разстройства в рамките на континуум. 
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5 ОБСЪЖДАНЕ 

За целите на научното изследване са използвани утвърдени скали за измерване – 

Въпросник НИВО1, НИВО2 от ДСМ 5 ревизия, с доказана надеждност и валидност, за 

които е необходимо да се провери дали са надеждни и валидни за събраните данни 

(извадка), т. е. за конкретното научно изследване. В този случай е необходимо да се оцени 

тяхната вътрешна съгласуваност. 

Когато в научното изследване се използват интервални или пропорционални скали, 

каквито са скалите от Ликертов тип и в частност използваните в научното проучване 

Въпросници НИВО 1 и НИВО 2 от ДСМ 5 ревизия, се използва концепцията за вътрешна 

съгласуваност на скалата. Тя показва степента, с която въпросите от скалата формират 

една обща група. Една от най-често използваните мерки за вътрешна съгласуваност на 

елементите на скалата е коефициентът алфа на Кронбах. Коефициентът алфа α се 

изчислява на основата на средноаритметичните стойности или средните корелации за 

всеки въпрос от скалата с всеки друг въпрос.  

С цел да се изследва дали айтъмите от Въпросник НИВО 1 от ДСМ 5 ревизия 

образуват надеждна скала за българска популация, е измерен коефициентът алфа на 

Кронбах. 

В случая стойността на коефициента е 0.88, което показва силна вътрешна 

консистентност по отношение изследване на симптоматологията при пациенти с диагноза 

шизофрения/БАР, от представителната извадка. 

Въпреки това  за въпроси НИВО1_5,  НИВО1_8,  НИВО1_10,  НИВО1_21 , 

НИВО1_22,  НИВО1_23, стойностите на коригиран въпрос - обща корелация са по-малки 

от 0.40, т.е. не се корелират добре със скалата. Счита се, че скалата е конструирана 

правилно, т.е. не е допустимо премахването на въпроси от нея. Приемаме, че така 
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конструираната скала е със задоволителна надеждност относно откриване на основна 

психопатология по домейни за представителната извадка. 

Данните от статистическия анализ на надеждността на скалата Въпросник НИВО 1, 

посредством разделяне на скалата на две половини,  показват висока вътрешна 

консистентност, т.е. отново потвърждават надеждността на инструмента при използваната 

извадка. 

При разгледаните  скали от НИВО 2 се наблюдава добра корелация между 

айтъмите, както и между всеки от въпросите с общата/сумата на другите. Стойностите на 

корелациите са над 0.40, т.е. въпросите са добре корелирани с останалите във всяка скала. 

Също така алфа при изтриване на кой да е от айтъмите не надвишава алфа за съответната 

скала. Това доказва надеждността на тези инструменти при използваната извадка. 

Изключение до известна степен, с не така добра вътрешна съгласуваност, прави скалата за 

соматични оплаквания, а данните за НИВО2- злоупотреба с ПАВ, не могат да бъдат 

анализирани пълноценно, поради липса на вариабилност. 

Подобни са резултатите и от проведения корелационен анализ на Пиърсън. 

Резултатите от проведеното проучване върху достъпните за измерване с нативен 

КТ параметри на мозъчна атрофия показват консистентно увеличение на размерите на 

латералните вентрикули както в групата пациенти с ШЗ, така и в групата с БАР, което е 

статистически значимо. Стойностите за всички променливи, с изключение на CMI, са 

увеличени  (тези за CMI са снижени), но в различна степен - по-отчетливо в групата с ШЗ. 

Наблюдава се намален размер на базалните ядра в групата пациенти с ШЗ и леко увеличен 

в групата с БАР. 

Опитът ни за измерване на допълнителни параметри - размери на базалните ядра, с 

използвания метод – нативен КТ на главов мозък и задночерепна ямка, не дава 

статистически значими разлики между двете групи изследвани лица. 
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Екстраполацията на структурните характеристики за оценка на хипотезата за 

съществуване на разстройствата като степени в рамките на континуум, би могла успешно 

да се тълкува на база получените данни, тъй като наблюдаваните промени са еднопосочни, 

но с различна степен на изява.  

В резултат на направения анализ с t-тест, с независими извадки, на получените 

данни при изследване на наличието на извънкритериални симптоми, посредством 

Въпросник НИВО1, НИВО2 на ДСМ 5 ( Американска Психиатрична Асоциация), се 

потвърждават данните за липса на статистически значими разлики между групите 

изследвани лица с диагноза ШЗ/БАР по отношение преобладаващата част от изследваните 

параметри. Въпреки това се наблюдават статистически значими различия по отношение 

изява на психотичност между двете изследвани групи. За съжаление използваният 

инструмент Въпросник НИВО1 на Американската Психиатрична Асоциация от ДСМ-5, 

няма аналог от НИВО2 и за разлика от резултата за соматична симптоматика, не може да 

бъде допълнително изследван. 

Отхвърлянето на хипотезата за съществуване на статистически значими разлики 

между двете изследвани групи е допустимо само за изследваната извадка, по отношение 

изява на извънкритериална симптоматика. По отношение изява на психотична 

симптоматика, достъпна за изследване с Въпросник НИВО1 домейн VII (12, 13), може да 

се направи извода, че изявата на симптоматиката е статистически значимо различна в 

двете групи изследвани лица, но отново като степени на изява в рамките на континуум. 

В духа на съвременните идеи в психиатричната наука, уместно би било развиване 

на разглежданото проучване в посока съпоставяне на данните от неврообразното 

изследване (структурни маркери) и оценката на клинико-патологични маркери, с цел 

търсене на транслационна валидност. Времевите ограничения възпрепятстват подобно 

проучване в рамките  на този дисертационен труд. 
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6 ИЗВОДИ 

1. Данните от статистическия анализ на надеждността на скалата Въпросник НИВО 1, 

посредством разделяне на скалата на две половини и посредством измерване на 

коефициент алфа на Кронбах, показват висока вътрешна консистентност, т.е. 

потвърждават надеждността на инструмента при използваната извадка.  

2. При разгледаните скали от НИВО 2 се наблюдава добра корелация между 

айтъмите, както и между всеки от въпросите с общата/сумата на другите. Стойностите на 

корелациите са над 0.40, т.е. въпросите са добре корелирани с останалите във всяка скала. 

Също така алфа при изтриване на кой да е от айтъмите не надвишава алфа за съответната 

скала. Това доказва надеждността на тези инструменти при използваната извадка. 

Изключение до известна степен, с не така добра вътрешна съгласуваност, прави скалата за 

соматични оплаквания. 

3. Екстраполацията на структурните характеристики за оценка на хипотезата за 

съществуване на разстройствата като степени в рамките на континуум, би могла успешно 

да се тълкува на база получените данни, тъй като наблюдаваните промени са еднопосочни, 

но с различна степен на изява.  

4. Отхвърлена е хипотезата за съществуване на статистически значими разлики в 

изявата на извънкритериална симптоматика, достъпна за оценка с прилаганите 

инструменти (Въпросници НИВО 1 и НИВО 2 на ДСМ) между двете изследвани групи. 

Липсата на статистически значими разлики по отношение споменатите параметри може да 

се разглежда като потвърждение на хипотезата за съществуването на проучваните 

психични разстройства като степени в рамките на континуум.  

5. По отношение изява на психотична симптоматика, достъпна за изследване с 

Въпросник НИВО1 домейн VII (сетивни измами, СПР), може да се направи изводът, че 

изявата на симптоматиката е статистически значимо различна в двете групи изследвани 
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лица, като психотичната симптоматика е предполагаемо, и в съответствие с литературните 

данни, по-изявена в групата изследвани лица с диагноза Шизофрения, в сравнение с 

лицата с диагноза Биполярно афективно разстройство, и може да се тълкува успешно като 

степени на изява в рамките на континуум. 
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7 ПРИНОСИ 

1. За първи път в България  е въведен в употреба Въпросник НИВО 1, за оценка на 

психопатологичната симптоматика по домейни, от ДСМ 5 ревизия на АПА, като e 

преведен  от медицински специалист, осъществен е обратен превод от филолог, 

инструментът е стандартизиран и валидиран за българска популация.  

2. За първи път в България  са въведени в употреба Въпросници НИВО 2, за 

последваща разширена оценка на психопатологичната симптоматика по някои от 

тестваните с Въпросник НИВО 1 домейни, от ДСМ 5 ревизия на АПА, като са преведени  

от медицински специалист и е осъществен обратен превод от филолог, инструментите са 

стандартизирани и валидирани за българска популация.  

3. Проведено е за първи път проучване върху надеждността и конструктната 

валидност на  Въпросник НИВО 1 от ДСМ 5 ревизия за оценка на извънкритериалните 

симптоми на психични заболявания  сред пациенти с диагноза съгласно ДСМ 5 ревизия,  

БАР и Шизофрения, за българска популация. 

4. Проведено е за първи път проучване върху надеждността и конструктната 

валидност на  Въпросници НИВО 2 от ДСМ 5 ревизия за оценка на извънкритериалните 

симптоми на психични заболявания  сред пациенти с диагноза съгласно ДСМ 5 ревизия,  

БАР и Шизофрения, за българска популация. 

5. Изследвана е за първи път в България изявата на извънкритериална  симптоматика  

при лица с диагноза ШЗ/БАР, посредством международно валидирани инструменти, в 

опит за потвърждаване на хипотезата за съществуване на тези разстройства в рамките на 

континуум. 

6. В достъпната литература липсват данни за изследване на хипотезата за 

съществуване на разстройствата с психотична симптоматика в рамките на континуум, 

посредством сравнение на изява на извънкритериални симптоми. 
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7. Потвърждава са хипотезата за съществуване на Шизофренно и Биполярно 

афективно разстройство като степени на континуум, в подкрепа на концепцията за 

единната психоза. 

8. Потвърждава се хипотезата за разностепенна изява на психотичната симптоматика 

при ШЗ и БАР I, с по-значима изява при лицата с диагноза ШЗ,  като част от спектъра на 

психотичните разстройства. 
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