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ВЪВЕДЕНИЕ

Въпросът за патогенезата, протичането и лечението на онкологичните заболявания 
е  предмет  на  множество  изследвания  в  областта  на  медицината,  биологията, 
фармакологията, клиничната и поведенческа психология и др. науки. Комплицираният 
проблем за развитието на злокачествения процес, на пръв поглед ясен и детерминиран в 
определени аспекти, остава също така и неразрешим. 

Изследванията в областта на психосоматиката и в частност на ролята на личността 
и  значимите  житейски  събития  във  връзка  с  началото  и  хода  на  онкологичните 
заболявания са натрупали значителни данни, потвърждаващи такава зависимост, които 
обаче поради  различни методологични пречки остават обект на множество критики и 
противоречия.  По тази  причина  постигнатите  дотук  изводи все още се  намират  по-
скоро в сферата на маргиналното спрямо общоприетата клинична практика. Оттук се 
запазва и актуалността на този въпрос,  както в изследователски,  така и в практичен 
план.

Настоящата дисертация намира основание в няколко текущи посоки в изучаването 
на проблематиката на онкологичните заболявания. 

На първо място това е ядрото на психосоматичната идея, според която човешкият 
организъм е едно цяло и болестта не е случайно явление. В сферата на психосоматиката 
на онкологичните заболявания се очертават най-общо две основни посоки – едната се 
отнася  до  психоневроимунологичните  изследвания,  според  които  злокачественият 
процес  се  явява  вторичен  спрямо  ефектите  на  хроничните  стресови  преживявания 
върху  функциите  на  имунната  и  хормоналната  система;  а  другата,  към  която  се 
присъединява  тази  разработка,  разглежда  онкологичното  заболяване  като  телесен 
отговор на един несъзнаван психичен конфликт. 

Втората изходна точка на дисертацията е най-често изтъкваната от изследователите 
връзка между преживявания на значима загуба и началото на злокачествения процес. 

Третата засяга следващата група от психосоматични изследвания, които очертават 
характеристиките  на  определен  тип  личност  (т.нар.  личностов  тип  С),  считан  за 
специфично  предразположен  към  онкологични  заболявания.  Според  тези 
изследователски данни за „личностово канцерогенни” се считат черти като склонност 
към  инхибиция  на  емоционалните  преживявания  и  най-вече  на  агресивността, 
отстъпчивост, изпълнителност и висока отговорност, тенденция към преживявания на 
депресия и безнадеждност, и др.   

 Четвъртата  опорна  точка  засяга  биологичните  теории  за  злокачествените 
образувания  като  неадекватен  регенеративен  феномен.  Знае  се,  че  склонността  към 
онкогенеза е обратнопропорционална на регенеративните  способности на организма, 
като  при  нисшите  животни  злокачествени  процеси  не  се  наблюдават.  При 
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експериментални изследвания върху земноводни се установява, че при инжектирането 
на  канцерогени  в  тялото  им,  вместо  тумор,  на  засегнатото  място  се  инициира 
регенеративен процес (израстване на нов крайник например). 

Към тези експерименти логично може да бъде съотнесен и интересният въпрос за 
т.нар.  понижен  имунологичен  надзор,  считан  за  една  от  основните  причини  за 
оцеляването на тумора.  Под това понятие се има предвид, че тялото не предприема 
отговор  спрямо  туморните  клетки,  мобилизирайки  лимфоцитите  и  антителата. 
Неефективността на имунния надзор при злокачествения процес се обсъжда и от гледна 
точка на „разпознаването” на злокачествените клетки като чужди, което по причини, 
които остават неизяснени, изглежда убягва на имунната система. Нещо повече – това 
„изплъзване”  удивително  наподобява  имунния  толеранс  или  липсата  на  отговор  на 
тялото  на  майката  срещу фетуса.  Поради  този  факт,  някои  имунолози  считат,  че  е 
напълно  допустимо  ракът  да  бъде  считан  за  „патологичен  ембрион”,  който  копира 
нормалния ред на имунните реакции по време на бременност. 

Липсата на разграничение между „своето” и „чуждото”,  разгледани във връзка с 
механизмите  на  злокачествения  процес,  метафорично  се  съотнася  към  следващата 
опорна точка на настоящата разработка. Според психоаналитичните възгледи, поради 
неадекватен  процес  на  сепарация  между  индивида  и  обекта  в  хода  на  неговото 
развитите, той остава недиференциран и преживява обекта като част от своя Аз, и оттук 
– от  собственото  си тяло.  Връзката  с  другия  в  тези  случаи  е  огледална,  а  неговата 
загуба – равносилна на директна вътрешна деструкция. 

Обобщавайки  всичко  изтъкнато  дотук  –  психодинамичните  механизми  на 
фузионната  връзка  с  обекта,  многократно  изтъкваната  зависимост  между 
преживяването  на  значима  загуба  и  началото  на  онкологично  заболяване,  както  и 
биологичните теории за злокачествените образувания като неадекватен регенеративен 
феномен,  настоящата  разработка  прави  опит  да  погледне  на  злокачественото 
образувание като психосоматично следствие от една прекъсната фузия, интерпретирана 
от сложните психични процеси на човека като увреда в неговата психофизична цялост. 
Следователно считаме, че ракът би могъл да представлява един несъзнаван соматичен 
отговор на тази загуба  или нараняване,  при който организмът задейства определени 
атавистични репаративни процеси. 

Като  приема  хипотезата,  че  злокачественият  процес  е  форма  на  отговор  на 
организма  на  определена  увреда  в  неговата  психофизична  цялост,  и  въз  основа  на 
психоаналитичните теории за несъзнаваните репрезентативни функции на органите и 
физиологичните  системи  на  важни  обекти  и  взаимоотношения,  допълнителният 
отговор, който това изследване търси, е дали е възможно този репаративен акт да е 
съсредоточен в определена прицелна точка в тялото, където символично се помества 
тази увреда.  Така  то се опитва да проследи евентуалната  несъзнавана връзка между 
органа на първичния злокачествен процес и преживяната травматична загуба.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основна  цел  на  дисертацията  е  да  проучи  модела  на  връзка  с  обекта  и 
преживяванията  на  значима  загуба  във  връзка  с  активната  изява  на  симптомите  на 
болестта при десет лица с онкологични заболявания.

За тази цел дисертацията изпълнява следните задачи:
1.) Проследява  връзката  на  онкологичното  заболяване  с  определени  значими 

преживявания на загуба за личността.
2.) Проучва психодинамичните механизми на влизане във връзка със значим обект 

на изследваните лица, страдащи от онкологично заболяване.
3.) Изучава общите характеристики в личната история и индивидуално развитите на 

засегнатите от онкологични заболявания лица.

Допълнителна  цел  е  да  се  изучат  несъзнаваните  символични  репрезентации  на 
органа,  в  който  е  възникнал  първичният  злокачествен  процес  и  тяхната  евентуална 
връзка  със  значими  фигури  от  индивидуалната  история  на  пациента.  За  тази  цел, 
дисертацията  изследва  символичното  значение,  което  засегнатият  орган  има  за 
личността и неговата възможна връзка със загубения значим обект.

Накрая, в дисертацията се сравняват преживяванията на загуба,  тенденцията към 
сливане с един значим обект, семейната история и символичната връзка между загубата 
и засегнатия орган при пациенти с и такива без фамилна обремененост с онкологични 
заболявания

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Емпиричната разработка се базира на описателната техника изследване на случай. 
За нейните цели са подбрани два основни вида методи на изследване: експериментален 
(проективната  методика  Тематичен-аперцептивен  тест)  и  клиничен  –  експлоративно 
психологично интервю в полуструктуриран формат. 

Неструктурираната част от интервюто се отнася до събиране и анализ на данни от 
личната  история  на  изследваното  лице,  засягащи  значими  фигури,  предишна 
медицинска  проблематика,  настоящо  заболяване  и  актуален  социално-психологичен 
контекст  на  периода,  предшестващ  появата  на  изявената  симптоматика,  довела  до 
диагностицирането на онкологичното заболяване. 

Структурираната част се състои от пет конкретни въпроса, зададени дословно на 
всяко едно от изследваните лица. Те са базирани върху основния аналитичен метод на 
свободните асоциации, чиято цел е да осигури достъп на изследователя до определени 
несъзнавани символични репрезентации и асоциативни връзки, които могат да бъдат 
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проследени  в  спонтанно  възникващите  представи.  Поставените  въпроси  засягат 
преживяванията преди изявата на симптомите и асоциациите във връзка с органа на 
първичния злокачествен процес. 

Така подбраните методи на изследване целят да проучат в детайли специфичните 
индивидуални  особености  и  преживявания  на  изследваните  лица  във  връзка  със 
значимите  фигури  и  събития  в  техния  живот,  както  и  да  проследят  евентуалното 
възникване на определени несъзнавани конфликти, свързани с изявата на заболяването. 

На  всеки  един  от  случаите  е  направен  подробен  анализ,  който  засяга  основно 
връзките  на  сливане  и  отговорите  на  тяхното  прекъсване.  Специално  внимание  се 
обръща  на  опитите  за  запазване  на  фузионната  динамика  на  връзката  с  обекта  и 
възстановяване или отричане на неговата загуба чрез прибягването към други обекти, 
като се проследяват евентуалните поредици от заместващи фигури, водещи началото си 
от определена травматична загуба, преживяна по-рано в историята на субекта. 

По  този  начин  построена,  тази  дисертация  обединява  търсенията  от  няколко 
области на изследвания върху онкологичните заболявания в една обща разработка, като 
се опитва да ги обясни в тяхната взаимовръзка. 

Това включва:
 изследване  на  значимите  преживявания  на  загуба  във  връзка  с  началото  на 

онкологичното заболяване, като изучава техния смисъл за личността от гледна 
точка  на  нейната  цялостна  житейска  история  и  връзката  им  с  по-ранни 
травматични събития; 

 свързване на значимостта на тези преживяванията с определен, специфичен тип 
личност  и  механизми  на  влизане  във  връзка  с  обекта  като  очертава  една 
конкретна  патогенна  линия  –  склонността  към  изграждане  и  поддържане  на 
фузионни връзки и реакциите на тяхната загуба (отказ да се приеме сепарацията 
и опити за запазване или заместване на загубения обект); 

 съотнасяне  на  тази  конфигурация  от  характеристики,  както  на  съответната 
личност,  така  и на събитията,  предшестващи активната  изява на симптомите, 
към биологичната  метафора  на  злокачествения  процес  в  опит  да  се  осмисли 
евентуалният смисъл на болестния акт, който тялото предприема на базата на 
дадените психологични предпоставки. С други думи, прави се опит да се даде 
обяснение  на  целевостта  на  този  соматичен  феномен  за  запазването  на 
стабилността и интегритета на Аза.

Това изследване стъпва встрани от все по-налагащите се напоследък статистически 
измервания  в  областта  на  психосоматичните  изследвания  върху  онкологичните 
заболявания, където субективната дименсия не може да бъде отчетена. То се опира на 
детайлното  проследяване  и  анализиране  на  споделената  от  изследваните  лица 
информация,  като  се  отказва  от  всеки  опит  за  дефиниране  или  класифициране  на 
различните преживявания на загуба. Този изследователски подход прави възможно да 
бъдат уловени  някои деликатни  връзки и  определени,  на  пръв поглед незначителни 
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събития,  които  обаче  в  хода  на  анализа  могат  да  се  окажат  пряко  свързани  с 
отключването на патологичния процес. Оттук, в това изследване, преживяванията на 
загуба се разглеждат като такива единствено от гледна точка на техния индивидуален 
смисъл за личността,  както в реалността,  така и в нейните фантазии,  независимо от 
обективната значимост на даденото събитие. Следователно, за значими преживявания 
на  загуба  биват  считани  всички  посочени  от  изследваните  лица  преживявания, 
свързани с чувства на тъга и загуба,  независимо дали това е представлявало реална, 
фантазирана, символична или заплаха за загуба за субекта.

Считаме, че подходът,  заложен в тази дисертация е приложим в индивидуалната 
психотерапевтична  работа  с  онкоболни  пациенти.  Приемайки,  че  заболяването  е 
възможно да бъде следствие от определена личностова структура  и да представлява 
форма  на  решение  на  една  травматична  загуба,  дошла  на  мястото  на  психичната 
преработка на възникналия конфликт, тези изводи могат да служат като отправна точка 
за психотерапевтична превенция на рецидив при лица със злокачествени заболявания. 
Направените  изводи  вероятно  биха  били  приложими  и  към  често  обсъжданата  в 
психологичните  изследвания  върху  рака  възможност  посредством  промяната  на 
определени  личностови  модели  да  се  повлиява  позитивно  не  само  справянето  с 
лечението и диагнозата, а и протичането, и изхода на заболяването. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА

Глава I. ЕДИНСТВОТО ТЕЛЕСНО-ПСИХИЧНО

Тази  глава  проследява  изходните  възгледи  за  единството  на  телесно-душевния 
организъм,  които  дават  основания  за  съществуването  на  психосоматичната  наука  и 
въвеждането на субекта в биологията и медицината. 

Развитието на психоанализата се смята за една от първите ситематизирани научни 
реакции  срещу  едностранчивия  подход  на  развитите  на  медицината  и  против 
неглижирането  на  фундаменталния  биологичен  факт,  че  организмът  е  едно  цяло  и 
функцията на отделните му части може да бъде разбрана само от погледа на цялата 
система, организирана в своите реакции спрямо въздействията на външната среда. 

Глава II. ПСИХОСОМАТИЧЕН ПОДХОД – ОСНОВНИ ВЪЗГЛЕДИ

Психосоматичното  разстройство  е  такова,  при  което  емоционалните  фактори  са 
неговата  главна етиологична  детерминанта,  която  обаче  за  пациента  е  напълно  или 
частично  неосъзната.  То  се  разглежда  като  свойство  на  човешкия  организъм  като 
система  и  по този  начин не  се  дължи нито само на  психологичните,  нито  само  на 
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физиологичните  (включително  наследствените)  свойства  на  индивида.  Вътрешните 
конфликти  и  невротичните  реакции  влияят  не  само  на  отключването,  но  и  на 
протичането  на  заболяването,  и  несправянето  с  тях  води  до  резистентност  към 
соматичната терапия.

Знае се, че реакциите на определени емоционални преживявания се съпровождат от 
функционални  изменения  и  впоследствие  от  патологични  нарушения  в  органите. 
Базови  в  психосоматиката  са  идеите  на  Freud,  който  чрез  своята  работа  върху 
хистеричните  симптоми  дава  ход  на  разбирането  за  конвертирането  на  емоциите  в 
телесни инервации и функционирането на органа в служба на Аза. 

Според теориите за специфичността определени личностови черти и специфични 
конфликти  водят  до  конкретни  заболявания.  Определят  се  личностови  профили  на 
отделните болести. 

От  друга  страна  психофизиологичните  теории  включват  експериментално 
психологични, клинико-физиологични, биохимични и цитологични изследвания върху 
последствията от емоционалния стрес, като установяват влиянието на екстремалните и 
хронични  стресови  ситуации  върху  патогенезата,  протичането  и  терапията  на 
психосоматичните заболявания.

Като  цяло  от  психосоматична  гледна  точка  заболяването  се  разглежда  като 
следствие  от  неефективността  на  психичните  защитни  механизми,  а  соматичния 
симптом  като  техен  заместител,  при  който  започва  да  доминира  примитивната 
соматична изразна форма. 

Глава III. ПСИХОСОМАТИЧНИ ПОДХОДИ КЪМ ОНКОЛОГИЧНИТЕ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ

Досега са известни много рискови и малко етиологични фактори за рака. Когато 
говорим  за  връзката  между  психологичните  предпоставки  и  онкологичните 
заболявания, се натъкваме на множество противоречия. 

Критиките  към  установяването  на  тази  връзка  се  отнасят  до  методологичната 
постановка  на  изследванията,  генетични,  епидемиологични,  канцерогенни  и  други 
фактори  на  патогенезата  на  онкологичните  заболявания.  Обсъждат  се  въпроси  като 
типа на заболяването, тъй като ракът е дескриптивен термин за над 100 отделни форми 
на  злокачествена  трансформация;  в  коя  точно  фаза  от  сложните  процеси  на 
канцерогенеза и метастазиране са намира пациентът и др. 

Много  важна  методологична  пречка  пред  тези  изследвания  представлява  и 
невъзможността  за  точно  определяне  на  началото  на  злокачествения  процес. 
Обикновено  изследванията  на  връзката  на  рака  с  определени  житейски  събития 
разглеждат периода от 2 до 5 години преди диагностицирането на заболяването.

Съществуват няколко основни посоки на изследването на този проблем.

8



3.1. Личностовите черти като етиологичен фактор при онкологичните заболявания

Някои  автори  вярват,  че  психологичните  влияния  като  цяло  са  фактор  в 
патогенезата на неоплазмите, а други, че този болестен процес се появява при пациенти 
със  специфични  личностови  черти.  Като  такива  се  описват  травмиращи  жизнени 
събития,  несполуки  във  връзките,  нарушения  в  способностите  за  изразяване  на 
емоциите,  трудности  в  преодоляването  на  конфликти,  персистиращи  състояния  на 
отчаяние и безнадеждност, и др. Налага се концептът за „предразположената към рак 
личност” или т. нар. „личностов тип С”. Това са хора, които са отстъпчиви, търпеливи, 
склонни да потискат  негативните  си емоции,  особено  гнева,  срещат  трудност  да  се 
отстояват, подават се с охота на авторитети и жертват своите потребности в името на 
другите. Счита се, че личностите от този тип като цяло проявяват тревожно-депресивна 
нагласа, обикновено не споделят своите неприятни преживявания, задържат, потискат и 
натрупват  отрицателни  емоции,  особено  гняв,  което  води  до  отслабване  на 
естествените противоракови механизми на организма.

Често изследванията върху онкологичните заболявания свидетелстват за  това, че 
през живота си индивидът е имал неразрешени проблеми, които са се засилвали или 
усложнявали  от  серия  стресови  ситуации  и  преживявания  на  значима  загуба, 
предшестващи възникването на рака. 

Работи се и по въпроса за локализацията на злокачествения процес като се откриват 
определени  отличителни  характеристики  на  отделните  онкологични  заболявания 
(например при жените с рак на шийката на матката се наблюдава подлежаща сексуална 
проблематика за разлика от контролите с друг тип злокачествено заболяване).

3.2. Влияние на депресивността и безнадеждността за развитието на онкологичните 
заболявания

Тази група от изследвания застъпва хипотезата, че персистиращите преживявания 
на  депресия  и  безнадеждност  представляват  не  само  рисков,  а  и  негативен 
прогностичен фактор за рака, свързан с по-ниска преживяемост и по-бърза прогресия 
на  злокачествения  процес.  Тази  връзка  се  отдава  на  предполагаеми 
психоневроимунологични фактори.

3.3. Връзка между преживяванията на значима загуба 
и началото на злокачествения процес

Множество изследвания се опитват да установят зависимост между началото или 
развитието на раковия процес и стресовите житейски събития.
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Най-общо разработките  по този въпрос са ориентирани в  две  основни посоки – 
едната на неспецифичните стресови влияния върху организма, които могат вторично да 
доведат  до  началото  на  злокачествен  процес;  и  другата  –  основно  психодинамично 
ориентирана посока на изследване, е на заболеваемостта от онкологични заболявания 
вследствие на преживяване на загуба на важен за личността обект.

3.3.1. Влияние на стреса върху риска от онкологични заболявания
Най-широко разпространена, изследвана и приета в научните среди, особено през 

последните години, е връзката на злокачествените заболявания със стреса. Смята се, че 
физиологичната връзка между психосоциалните фактори и туморите може да се открие 
в непосредственото влияние на ЦНС върху хормоналната система и имунологичните 
реакции,  които осигуряват  почва за  началото или толерантността  към неопластични 
промени. 

3.3.2. Влияние на загубата върху риска от онкологични заболявания
В  сърцето  на  предположенията  за  психологичните  причини  за  онкологичните 

заболявания е често наблюдаваната и коментирана още от древността загуба на важна 
емоционална връзка преди първите симптоми на болестта. 

Както  и  при  личностовите  характеристики,  и  тук  резултатите  от  изследванията 
предоставят  противоречиви данни – някои от тях  потвърждават тази връзка,  докато 
други не откриват доказателства за нея. 

Патогенният  механизъм,  чрез  който  загубата  може  да  породи  онкологично 
заболяване е неясен.  Знае се, че периодът между инициацията на първите абнормни 
клетки и клиничната изява на болестта е много дълъг, и на този етап е невъзможно да 
бъде  дадено  никакво  физиопатологично  обяснение  на  ефектите  от  загубите, 
предшестващи  изявата  на  симптомите.  Като  цяло  обаче  се  предполага,  че 
неразрешената загуба може да представлява едно остро биологично състояние, което 
позволява клиничната експресия на подлежащия патогенен процес. 

Друг съществен спорен въпрос около този тип изследвания е точната дефиниция на 
понятия като „значимо” или „стресово” преживяване, доколкото тя въобще е възможна. 

3.4. Психодинамичен подход към загубата и връзката с обекта 
при онкологичните заболявания

Точното  дефиниране  на  преживяването  на  загуба  се  усложнява  от  това,  че  се 
оказва,  че  то  може да  бъде напълно  независимо  от  обективната  реалност.  Реакции, 
подобни на  тази  на  скръб и  безнадеждност,  последвани от соматични разстройства, 
могат да бъдат наблюдавани също и в случаите на временна раздяла с важен обект, при 
която  обещанието  за  възстановяване  на  връзката  е  налице  (Brewster).  Свързани  с 
началото  на  физически  заболявания  се  описват  „прикрити”  загуби  като  например 
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забавено връщане на приятел, годишнина от смъртта на майката, напускане на дома, 
преместване,  дете,  което  започва  училище  или  дори  само  една  промяна  във 
взаимоотношенията.  Разграничават  се  различни  категории  загуба  (реална  загуба, 
заплаха  за  загуба  и  символична  загуба),  които  се  разглеждат  като  еквивалентни 
(Schmale).  По  тази  причина  динамичната  оценка  на  личността  се  приема  от  някои 
автори като предимство пред стандартните психометрични тестове. 

От  психодинамична  гледна  точка,  във  връзка  със  загубата,  онкологичните 
заболявания се разглеждат като  адаптивен отговор на организма на даден конфликт 
тогава,  когато  волевото  поведение  и  психологичните  похвати  са  се  оказали 
неефективни. Търси се обяснение за това как болестта репрезентира някаква печалба за 
пациента, отразява конфликт или се опитва да го разреши, както и по какъв начин тези 
пациенти са се справяли с предишните си загуби, без да развият злокачествен процес 
или някакво друго заболяване. 

Съществен принос тук са изследванията на  Greene върху възрастни и деца, който 
дефинира загубата на т.нар. заместващ обект или собствената позиция на такъв като 
непосредствено предшестваща избухването на злокачествения процес. Това е обект, в 
който бива проектирано предишно преживяване на загуба, заедно със съпровождащия 
го  афект,  като  едновременно  с  това  субектът  интроектира  загубения  обект, 
превръщайки част от себе си в него. Така, посредством идентификацията, утешавайки 
заместващия  обект,  субектът  постига  някакво  облекчение.  При  изследваните  лица 
Greene наблюдава ограничена способност за реалистична или трансферна употреба на 
различни обекти.  Главните  адаптивни алтернативи са използването на друг  наличен 
заместващ обект, обръщане на заместващите роли или соматични манифестации.

Изучават се и несъзнаваните ефекти на рака върху състоянието на Аза преди и след 
неговото диагностициране.  Например жена, при която туморът е открит по време на 
нейното  психоаналитично  лечение,  преди  началото  на  болестта  демонстрира 
необяснима регресия и дезинтеграция на Аза,  от които пациентката  се възстановява 
веднага  след  поставянето  на  диагнозата  (Giovacchini и  Muslin).  При друг  случай  се 
наблюдават  изненадващи  хипоманиакални  промени  в  емоционалното  състояние. 
Изводът от  тези резултати  е,  че  карциномът е  имал ефект върху и е  бил отразен в 
общата интеграция на Аза, преди болестта да е била медицински откриваема. 

Описани  са  и  реакции  по  посока  на  инкорпорирането  на  загубения  обект, 
идентифициран  в  туморното  образувание.  Инкорпорирането  прави  възможно  едно 
отлагане на загубата в очакване на новото разпределяне на инвестиранията. Вместо да 
приеме, че загубеният обект вече го няма, желаещият го взима в себе си. Slama пише за 
много често наблюдаваните фантазии при онкоболни пациенти за злокобно обладаване 
от един смъртоносен обект – ракът – един жив организъм, който нахлува,  завзема и 
унищожава субекта.
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3.5. Психосоциални фактори във връзка с хода на болестта

Тази група от изследвания засяга влиянието на личностовите черти и респективно 
тяхното модифициране върху хода на болестта,  а именно: преживяемост,  скорост на 
развитие  на  раковия  процес,  рекурентност  на  заболяването  и  др.  Множество 
изследователи се интересуват и от влиянието на стратегиите за справяне върху изхода 
от  болестта.  Счита  се,  че  психологичните  отговори  на  болестта  като  отричане  и 
борбеност са свързани с по-дълъг период без рецидиви от тези на безпомощност или 
стоическо приемане. Обсъжда се и влиянието на социалната подкрепа. 

Глава IV. СИМВОЛИКА НА БОЛЕСТТА И ВРЪЗКАТА Й С 
ЛОКАЛИЗАЦИЯТА НА СИМПТОМА

4. 1. Соматичната болест като израз на несъзнаваното

Тук са разгледани възгледите на различни автори, изхождащи от работата на Freud 
за символичния смисъл на телесния  симптом и неговата  специфична детерминация, 
според които той се оказва икономически удобен в случай на психичен конфликт и се 
формира  по  аналогия  на  невротичния.  Счита  се,  че  чрез  органичната  болест 
несъзнаваното  изразява  определени  настроения,  мнения  и  подтици,  съобщавайки 
всичко  онова,  което  при  болния  не  може  да  настъпи  под  формата  на  съзнателно 
решение (Groddeck, Adler, Weizsacker, Mitscherlich и др.).

Следователно  органичните  смущения  трябва  да  бъдат  тълкувани  също  както 
психичните и ограничаването на психоаналитичното лечение единствено до неврозата е 
прекалено тясно, и не съответства на възможностите на неговото въздействие. 

4.1.1. Психично разстройство срещу соматична болест – двата канала на психичния 
конфликт

Следвайки  психодинамичните  предположенията  за  формирането  на  соматичния 
симптом  по  механизма  на  невротичния,  е  допустимо  той  да  бъде  разглеждан  като 
алтернативна форма на психичното разстройство. Приема се, че това са две различни 
форми  на  един  и  същ  механизъм  и  единствено  каналът,  по  който  се  проявява 
конфликтът – в единия случай на нивото на психичното, в другия – на телесното, е 
различен.  Така  в  областта  на  психосоматиката  упорито  се  налага  възгледът,  че 
соматичният симптом се явява средство за защита на индивида срещу психозата.

В подкрепа на подобна хипотеза следва да се вземе предвид интересният факт, че 
честотата  на  онкологичните  заболявания  при  шизофренноболни  и  лица  с  други 
психиатрични  диагнози  е  необичайно  ниска,  въпреки  че  фактори  като  бедност, 
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социална изолация и нисък социален статус се определят като рискови за развитието на 
злокачествени  новообразувания.  Според някои  автори  това  е  така,  вероятно  защото 
тези хора не оценяват адекватно стресовите ситуации или са неспособни да изпитват 
нормалните  емоции и  чувства,  свързани  със  загубата  и  раздялата  (Warren,  Canavan, 
Ananth, Bernstein, Derogatis, Levitan и др), но за други обяснението е различно.

Още  Freud отбелязва,  че едно органично заболяване може временно да отстрани 
тежки психични разстройства, както и че се наблюдава връзка между соматизацията и 
привидното отстъствие на психичен конфликт.  Той предполага,  че това е въпрос на 
разпределяне на либидото, върху което органичното заболяване оказва мощен ефект.

Разглежда  се  спонтанното  заменяне  на  успешно  повлияни  телесни  симптоми  с 
психични и обратно (Savers, Browning, Szasz, Lowental и др.), както и експериментално 
заместване  на  различни  конверзивни  симптоми  (Seitz),  като  се  обсъждат  връзките 
между тях от гледна точка както на символизма, така и на регресивното задълбочаване. 
Засяга  се функционалността  на телесния  симптом като защита срещу последващите 
процеси на дезорганизация и избухването на психоза.

Изводите  са,  че  в  съответствие  с  една  символична  връзка,  симптомът  може  да 
прескача от телесното към психичното, от едно към друго заболяване на същия орган, 
както и да се прехвъря от един към друг орган или система, като обикновено не оставя 
„празно”  своето  място.  Много важен резултат  от  тези  изследваия  е,  че  симптомите 
могат да започват от волевата мускулна активност и постепенно да засегнат неговата 
неволева физиологична активност. По същия начин може да се мисли и за регрес на 
симптома  от  сферата  на  психичното  до  дълбоките  вътрешноклетъчни  нива,  които 
засягат злокачествените образувания.

4.2. Психодинамични предпоставки за избора на засегнатия орган. 
Фиксации и соматични репрецентации на взаимоотношенията с обекта

Приемайки, че тялото е способно да изразява символично даден психичен конфликт 
посредством различни физически симптоми, се появава въпросът по какви пътища бива 
„избран” засегнатия орган. В тази глава са представени някои възгледи за формирането 
на телесните симптоми и избора на орган в психосоматичния процес от гледна точка на 
основните психоаналитични теоретични инструменти като нагон, фиксация, регресия, 
репрезентация и др. 

Формирани вследствие определени фиксации, дадени места в тялото могат да бъдат 
част от изтласкани нагонни репрезентации (Freud). Характерните отпечатъци на едно 
функционално  ниво  –  соматичните  фиксации,  стабилизирани  чрез  повторенията  на 
различни  стимулации,  водещи до  функционални  изменения  в  органичните  системи, 
могат да бъдат разглеждани като еквиваленти на мнестични следи и по-късно да бъдат 
уловени в мрежите на представите (Potamianou). Това изгражда базата на т.нар. системи 
фиксация-регресия, които стоят в основата на психосоматичните феномени (Marty). 
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Счита  се,  че  изборът  на  орган  е  предопределен  от  една  първоначална  поява  на 
някаква  органична  дисфункция  в  ранното  детство,  съвпадаща  с  даден  нагонен 
конфликт, който бива изтласкан, а органичната дисфункция – използвана като негова 
предвербална експресия.  Наличието на фактори или фигури от обкръжението,  които 
стимулират този конфликт може да възбуди отново този психосоматичен патерн. 

Така в хода на историята и развититето на индивида определени телесни функции и 
усещания се превръщат във вътрешни репрезентации на конфликти и взаимоотношения 
с обекти, които на един следващ етап биха могли да ги символизират, превръщайки се 
по този начин в изходни точки на болестния процес (Deutsch, Hofer, Dolto). 

Глава V. ВРЪЗКАТА С ОБЕКТА НА ТЕРЕНА НА ТЯЛОТО

За психоаналитичния  възглед връзката  с  обекта  представлява  вътрешнопсихичен 
феномен в много по-голяма степен,  отколкото реален външен факт.  В тази глава са 
разгледани основните психоаналитични възгледи за обекта (понятието обект, частичен, 
добър  и  лош  обект,  разцепване,  репарация  и  др.)  и  механизмите  на  интроекция,  и 
инкорпорация,  посредством които се осъществява включване на обекта като част от 
тялото и Аза (Freud, Ferenczi, Klein, Torok и Abraham, и др.).

Особено внимание се обръща на възгледите на Klein за запазването на добрия обект 
като равносилно на оцеляването на Аза и връзката между загубата на реален обичан 
обект, и преживяването на загубата на вътрешния интернализиран обект. Разгледани са 
защитните механизми, до които Азът прибягва, за да отрече отделното съществуване на 
обекта и сепарацията с него. 

Връзката с обекта на терена на тялото е разгледана и през призмата на телесните 
усещания  при  психозите.  При  хипохондрията  индивидът  оттегля  либидото  си  от 
външните обекти и го концентрира върху занимаващия го орган, който по този начин 
добива статут на обект. Предлага се въпросният феномен да бъде обсъждан в смисъла 
на пренасяне от личните обекти към тялото като последния останал обект,  с когото 
Азът може да се свърже, като се приема, че телесната част или орган може несъзнавано 
да замества която и да е важна фигура за индивида (Szasz). 

5.1. Сливането; или когато едно тяло е за двама

Въпросът  за  сливането  на  Аза  с  обекта  е  съществен  в  психоаналитичните 
разработки.  Първоначално  майката  и  детето  представляват  едно  неделимо  цяло,  и 
пребивават  в  една  фузионна  симбиотична  връзка.  Изискванията  на  нормалното 
психично развитите налагат тя постепенно да бъде прекъсната,  така че детето да се 
превърне в самостоятелен, телесно и психично диференциран индивид. Тази сепарация 
обаче често се оказва неуспешна.
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Тук  са  разгледани  условията  за  нормалното  протичане  на  сепарацията  и 
последствията  от  отказа  тя  да  бъде  приета,  които  се  считат  за  основата  на 
психопатологичните феномени. Описан е възгледът на  Lacan за имагинерната двойна 
връзка,  при  която  разграничението  между  другия  и  собствения  зрителен  образ  не 
съществува. В тази връзка другият е друг дотолкова, доколкото е подобен на Аза. Тя се 
характеризира с илюзия за еднаквост, симетрия и реципрочност. Тук съществува един 
съществен провал в индивидуацията и тези хора сякаш не знаят кое е вътрешно и кое – 
външно,  какво  е  Азът  и  какво  –  другият  (McDougall).  Така,  в  измерението  на  своя 
вътрешен свят, е възможно субектът да преживява себе си и другия като една обща 
единица; едно общо тяло. 

5.2. Сепарация и соматична болест

Широко  обсъжданото  влияние  на  сепарацията  като  фактор  в  етиологията  на 
соматичните заболявания повдига въпроса за това как загубата се превежда в болест. 
Макар процесите, посредством които това се случва да са неясни, се предполага, че тя 
предизвиква патерн от отговори със специфични характеристики, различни от другите 
отговори  на  житейски  стрес.  Преживяването  на  загуба  и  траур  при  възрастните  се 
характеризира  с  пълна  дисрегулация.  Някои  автори  предполагат,  че  реакцията  на 
сепарацията  представлява  проява  на  съвкупност  от  индивидуални  компонети, 
отразяващи  загубата  на  различни  регулаторни  процеси,  които  са  били  скрити  в 
отношението с обекта (Hofer). Някои хора биха могли отчасти да компенсират своите 
дефицити в саморегулацията, поддържайки симбиотични връзки; така или иначе обаче 
те са във висок риск за развитите на заболявания вследствие раздяла с обекта (Taylor). 
Следователно  реалната  или  заплахата  за  загуба  се  разглеждат  като  болестотворен 
фактор от същото значение, както всички други физични агенти, микроорганизми и др. 
(Engel).

Глава VI. БИОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Метафората на туморния процес

Въпреки упоритите изследвания от различни области на науката, все още учените 
не са стигнали до дефинитивни решения за същностната страна на канцерогенезата и 
изобщо туморния процес. Най-общо той се определя като ексцесия на растежа, излизащ 
извън пределите на нормалния план за построяването на организма. 

Основната и единствена разлика между нормалната и раковата клетка е, че нейната 
пролиферативност е подвластна на различна регулация. Това може да произлезе както 
от изменение на  чувствителността  на тези клетки  към регулиращите хомеостатични 
сигнали, така и от нарушаване на самата сигнализация. Тук трябва да се отбележи, че 
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според биолозите регулацията на клетъчния цикъл не е чисто клетъчно, а е надклетъчно 
явление, тъй като организмът винаги функционира като едно цяло. 

Приема  се,  че  туморният  процес  се  развива  при  условия,  които  активират 
ембрионна програма на генна експресия. Идеята за тумора като „патологичен ембрион” 
е  често  изтъквана.  Неефективността  на  имунния  надзор  при  злокачествения  процес 
наподобява  имунния  толеранс  или  липсата  на  отговор  на  тялото  на  майката  срещу 
фетуса  и  плацентата.  Нещо  повече  –  това  е  валидно  само  „на  територията”  на 
организма:  въпреки  че  in vitro туморите  са  чувствителни  към  клетките  естествени 
убийци,  in vivo те остават резистентни към тях. В противен случай, според авторите, 
организмът  би  неутрализирал  и  отхвърлил  тези  патологични  клетки  така,  както  би 
отхвърлил присадка. 

С други думи, в някакъв момент, по причини, които остават неясни, тялото започва 
да  създава  едно  новообразувание  и  сякаш  целият  организъм  се  подчинява  на  този 
процес. Раковите клетки, изглежда, биват толерирани като нещо от биологичния Аз на 
тялото.  Туморът  е  някак  едновременно  и  чужд,  и  свой  за  организма;  различен,  и 
еднакъв с него. Враждебен и приет. По същия начин, както в една дуална нарцистична 
връзка,  където  другият е  едновременно и „аз”  и „друг”;  където от една страна има 
запленяване, а от друга агресивно напрежение и опасност. 

6.1. Репаративната регерация като проява на нагоните
и аналог на неопластичния растеж

Много  важна  за  настоящата  дисертация  е  хипотезата,  че  ракът  може  да 
представлява  опит  на  организма  да  регенерира  тъкани  и  органи,  както  нисшите 
животни са способни да го правят спонтанно. 

Тази  хипотеза  намира  доказателства  чрез  експерименти,  в  които  при 
инжектирането на канцерогенни химикали в земноводни вместо тумор, те предизвикват 
растеж на допълнителен крайник. Тази идея предлага един задоволителен отговор на 
въпроса  как  нормалната  стриктна  регулация  на  клетката  бива  разрушена  в 
карциногенезата, както и на приликата на туморния процес с ембриогенезата.  

Регенеративната  способност  при  нисшите  организми  очевидно  включва  нещо 
повече  от  прост  локален  отговор.  Съобщението,  че  някаква  тъкан  е  била  загубена, 
раздразнена или увредена,  трябва да е  препредавано към висшите центрове  в ЦНС, 
които инициират  координирани възстановителни действия,  най-вероятно включващи 
интеграцията  на  механизмите  на  ЦНС,  хуморалната  и  имунната  система  При 
високоразвитата  мозъчна кора  на  човека  емоционалната  загуба  лесно  може да  бъде 
възприета като еднакво значима или дори като по-опасна от физическото нараняване. 
Особено когато тя засяга загубата на обект, преживяван като част от Аза. Следователно 
считаме,  че  когато  страдаме  от  значима  загуба  или нараняване,  която не  можем да 
компенсираме  в  реалността  и  посредством  своите  психични  защитни  механизми,  е 
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възможно  да  прибягваме  към  един  регресивен  соматичен  отговор,  при  който 
организмът задейства определени атавистични репаративни процеси. 

Авторите считат, че мощна, но все още до голяма степен мистериозна система от 
биофизични  сигнали  функционира  по  време  на  регенерацията,  ембрионалното 
развитите  и  неоплазмите.  Във  феномените  на  регенерацията,  наследствеността  и 
ембриологията  Freud открива  доказателството  за  неговата  теория  за  нагона  като 
вътрешно  присъщ  стремеж  на  живия  организъм  към  възстановяване  на  някакво 
предишно състояние, което е трябвало да бъде изоставено под влиянието на външни 
смущаващи въздействия.

6. 2. Злокачественият процес – 
проява на инстинктите на живота или на нагона към смъртта?

Феноменът на раковия процес е двузначен. Това е един триумф на живота, водещ 
до  собствената  си  смърт;  шокиращо  съчетание  на  градивност  и  деструктивност  в 
рамките на един процес. Следователно можем да се запитаме кой нагон се проявява тук 
– този към съхраняването и поддържането на живота или нагонът към смъртта. 

За  Freud подобни биологични парадокси съвсем не са рядкост във физиологията. 
Той  се  опитва  да  пренесе  либидната  теория  на  психоанализата  върху  отношенията 
между клетките.  Според него желанието на Ерос е да съедини многото в едно цяло, 
това  е  един  нагон,  който  се  характеризира  с  непрестанна  тенденция  за 
разпространяване, докато противоположният – нагонът към смъртта цели да разложи 
тези единици и да ги върне в тяхното първично неорганично състояние. Двата нагона 
обаче рядко и може би никога, не се проявяват изолирано; те са свързани един с друг, 
взаимно  се  проникват  и  съчетават  в  различни  често  сменящи  се  количествени 
отношения,  и  поради  това  са  непонятни  за  нашето  съждение.  Тази  непонятност  на 
нагона  се  признава  и  от  Lacan,  която  той  определя  като  нещо  тъмно  и  неясно, 
антиномия на всяка мисъл – не просто биологична, но и научна като цяло. Той счита, че 
1нагонът към смъртта е всъщност аспект на всеки нагон, защото всеки нагон преследва 
собственото си угасване. 

Едва ли може да бъде намерен логичен отговор на това как може организмът така 
бурно да създава нещо, което всъщност го разрушава.  Раковият процес не трябва да 
бъде разглеждан еднозначно; в него не може да бъде отречен нито градивният, нито 
деструктивният  елемент.  Защото,  изглежда,  това  което  служи  на  тенденциите  на 
живота, може едновременно да е преплетено и със стремежите на смъртта. 

6.3. Реалното на тялото.
Концептът „jouissance” и патологичното сливане с Другия

1

17



В  тази  подглава  са  разгледани  концептите  jouissance∗ и  Реалното  на  тялото  от 
теорията на Lacan в опит да се обясни парадоксът на злокачествения процес.   

Първоначално  Lacan описва  нагона  към смъртта  като  носталгия  към загубената 
хармония с  майката  и  желание за  връщане  към предедиповото  сливане с  нея.  Този 
стремеж към сливане, тази екстремна наслада той определя като „пътеката на смъртта”, 
или т.нар. от „jouissance”. 

За  разлика  от  удоволствието,  което  се  отнася  до  принципа  на  хомеостазата, 
jouissance-ът е винаги в природата на напрежението, болката и принудата. Той може да 
бъде възприет и разбран само в термините на тялото, за което единствено е свойствено 
да преживява jouissance. Това е свързано и с идеята за Реалното на тялото – принудата, 
която то упражнява върху субекта. Субектът преживява jouissance-а, който възниква в 
неговото  тяло  като  интрузия,  т.е.  според  Lacan,  не  субектът  е  този,  който  се 
наслаждава, а неговото тяло. 

От медицинска гледна точка тялото служи на живота; от психоаналитична –  на 
насладата.  Това, което е от полето на страданието за Аза, за несъзнаваното може да 
преставлява задоволяване.

 

VII. ПОСТАНОВКА НА ПСИХОЛОГИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

В  тази  глава  е  посочен  дизайнът  на  изследването,  формулирани  са  целите  и 
задачите  като  резултат  от  избраната  и  обоснована  тема,  в  съотвествие  с  което  са 
издигнати хипотезите. Изложени са основните методи на изследване, характеристиките 
на изследваните лица и е посочена процедурата по неговото провеждане. 

Глава VIII. ПРЕДСТАВЯНЕ И АНАЛИЗ НА СЛУЧАИТЕ

В тази глава подробно са представени и анализирани случаите на десет изследвани 
лица с няколко различни локализации на онкологично заболяване, някои от които с, а 
други без фамилна обремененост. Проследени са някои от техните личностови черти, 
характеристики  на  връзката  с  обекта,  конфликтни  аспекти  в  периода  преди 
диагностицирането на заболяването и преживявания на загуба както в хода на тяхната 
история, така и непосредствено преди активната изява на симптомите.   

Изследваните лица са с диагностицирани и лекувани онкологични заболявания във 
втори стадий (с  едно изключение  на  изследвано  лице в  четвърти  стадий),  от  които 
седем жени и трима мъже. Половината от тях са на възраст между 30 и 38 г., а другата 
половина от 42 до 65 години. 

 Тъй като преводът на термина по принцип среща затруднения, използваме оригиналната френска дума. Най-близкият превод 
на български език е „наслада”, който обаче не е докрай съответен на смисъла на понятието.
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Бяха изследвани общо четири групи онкологични заболявания (съответно млечна 
жлеза, дебело черво, стомах, яйчник и респективно тестис), като във всяка една от тези 
групи има изследвани лица с и без фамилна обремененост. 

Най-общо информацията за изследваните лица е представена в таблица 1.

Таблица 1. Изследвани лица 

Случай 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пол женски женски женски женски мъжки мъжки женски женски мъжки женски

Възраст 36 г. 42 г. 64 г. 30 г. 65 г. 62 г. 35 г. 53 г. 38 г. 36 г.

Локализация на 
първичния 
злокачествен 
процес

гърда гърда гърда гърда дебело 
черво

дебело 
черво стомах стомах тестис яйчник

Стадий на 
заболяването II ІІ ІІ ІІ ІІ ІІ ІІ ІV ІІ ІІ

Година на 
диагностициран
е

юли 
2009 г.

ноември 
2008 г.

февруари 
2009 г.

ноември 
2007 г.

май 
2009 г.

октомвр
и 2009 г.

декември 
2009 г.

октомври 
2009 г.

януари 
2009 г.

ноември 
2006 г.

Активно 
лечение да да да да да да да не да да

Рецидив не не не не не не не - не не
Фамилна 
обремененост не не да да да не да не няма 

информация не

Предишни 
заболявания

бъбреци, 
язва, 

булимия

алергия,
ангина очи няма хипертония 

бъбреци
трета 

сливица няма

хипертония, 
болки в 
ставите, 
гастрит*

бъбреци няма

Вредни навици не не не не не не не не не пушене
Излагане на 
агресивни 
канцерогени

не не не не не не не не не не

Контрацептиви 
и други рискови 
фактори

не не не не - - не не - хормонално 
лечение

Социален статус омъжена омъжена омъжена неомъжен
а вдовец семеен разведена омъжена семеен омъжена

Деца 2 1 2 няма 1 1 1 2 3 няма

Образование висше средно висше висше висше висше висше висше средно висше

Анализът на случаите проследява основно преживяванията на загуба, случили се в 
периода  непосредствено  преди  активната  изява  на  симптомите  като  се  опитва  да 
определи тяхната специфика, но взима под внимание още загубите, преживени от две и 
пет  години  преди  това,  като  най-чест  времеви  период,  проследяван  от  повечето 
изследвания в тази област. Загуби, преживени в период по-дълъг от пет години преди 
диагностицирането  се  разглеждат  като  предишни  загуби  и  ранни  травматични 
сепарации,  които  биха  могли  да  хвърлят  допълнителна  светлина  върху  анализа  на 
психологичния контекст на изявата на злокачествения процес, но не се разглеждат като 
директно свързани с него.

Това изследване взима под внимание и приема за равносилни всички случаи  на 
реална, символична и заплаха за загуба, споделени като такива от изследваните лица. 
Тук  бяха  наблюдавани  множество  значими  реакции  на  скръб  и  психична 
дезорганизация,  свързани  със  събития  като  заминаване  на  член  от  семейството, 
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промяна във взаимоотношенията, загуба на работа, годишнини, раздяла с неодушевени 
обекти, символизиращи връзките с предишни загубени значими фигури и др. 

Глава IX. РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

Обобщение и интерпретация на получените резултати

Резултатите от анализа на случаите показва, че абсолютно всички изследвани лица 
са преживели някаква реална или заплаха за загуба на обект или идентификация както 
непосредствено, така и в периода до 5 г. преди активната изява на симптомите, довела 
до  тяхното  диагностициране.  Най-голям  брой  такива  преживявания  се  откриват  в 
периода непосредствено преди диагностицирането (минимум по една загуба, като при 
шест  от  изследваните  лица  те  са  от  две  до  три).  Броят  на  тези  събития  намалява 
последователно за периода до две и от две до пет години преди диагнозата (вж. таблица 
2). 

Таблица 2: Общ брой преживявания на значима загуба преди активната изява на 
симптомите, довела до диагностицирането на онкологичното заболяване

(РЗ – реална загуба; ЗЗ – заплаха за загуба; СЗ – символична загуба)

Случай Тип
загуба 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Непосредствено
РЗ 3 1 2 2
ЗЗ 1 1 2 1 2 1 1
СЗ 2 1 1 1

До 2 г.
РЗ 2 1 1 2 1
ЗЗ 1
СЗ

От 2 до 5 г.
РЗ 1 2 1
ЗЗ 1
СЗ

Предишни загуби
и ранни травматични

сепарации

РЗ 6 2 3 3 3 1 2 1 2 1
ЗЗ 1
СЗ

Темата за загубата преобладава и в разказите по ТАТ. Тя се открива при седем от 
изследваните лица, като при пет от тях е поради смърт и при двама поради изоставяне. 

Много  важен  резултат  тук  е  и  това,  че  загубата,  която  изследваните  лица  са 
преживели е била от такъв тип, че към момента не е можела да бъде компенсирана. 
Това означава, че лицето не е имало възможност да се пренасочи към друг обект и да 
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влезе с него във връзка от същия тип като тази,  която е поддържало със загубения 
обект, или по някакъв начин да възстанови изгубената си идентификация. 

В обобщение на тези наблюдения може да се заключи, че  първата хипотеза на 
настоящото изследване,  че  началото  на  онкологичното  заболяване  (тук  разглеждано 
като периода на активната изява на симптомите, довели до диагностицирането) ще бъде 
свързано с определена загуба  за личността на важен за нея обект или идентификация, 
която не е можела да бъде заместена от друга връзка от същия тип, се потвърждава.

Тук следва да се отбележи, че не броят на преживените загуби е съществен в тези 
резултати. Внимателният анализ показва, че загубата има определени характеристики, 
поради които се вписва в една специфична конфигурация от събития, критична в своето 
съчетание.  Вероятно  сама  по  себе  си  или  в  друг  контекст  тя  не  би  представлявала 
подобен патогенен фактор.

Допълнителни резултати към първа хипотеза:
Те засягат спецификите на преживяната загуба, които са следните:
 преживяната загуба е на фузионна връзка;
 загубеният  обект  е  изпълнявал  функцията  на  носител  на  единствената  или 

последна значима идентификация на субекта (следователно загубата на обекта е 
равносилна на загуба на идентификация);

 загубеният обект е значима фигура от миналото на субекта или заема нейното 
място;

 преживяната  загуба  стъпва  върху  стари  травматизми  и  непреработени 
сепарации, досега компенсирани от връзката с обекта;

 загубата актуализира тези травматизми;
 загубата представлява кулминационна точка от поредица от загуби и опити за 

заместване на загубения обект;
 тя означава момента на край на отказа да се приеме сепарацията;
 субектът е изправен пред невъзможността да се ориентира към друг обект на 

заместване.
При четири от случаите попаднахме също така на един особен тип загуба,  която 

нарекохме  загуба на обект-символ на връзката.  Тя представлява  загуба  на  някакъв 
обект (неодушевен обект, човек или друго), който представлява символично връзката, 
която субектът  е  имал с  друг  загубен  по-рано значим обект и  посредством който е 
останал  свързан  с  него.  Когато  такъв  обект-символ  бъде  загубен,  това  слага 
окончателен край на връзката на субекта със загубения обект и се преживява или като 
повторна травматизация или като реалния момент на загуба, който досега благодарение 
на този обект е бил отричан. 

Както  вече  изтъкнахме,  настоящата  дисертация  се  спира  едновременно  на 
значимите преживявания на загуба и на специфичния тип личност, като приема, че сама 
по себе си нито само отделната загуба, нито само специфичната личност могат да бъдат 
достатъчни фактори за началото на злокачествения процес,  а преживяването на тази 
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загуба от един определен тип личност, склонна да поддържа определен тип динамика 
на връзката с обекта, който е бил загубен. Това е основата на втората хипотеза, която 
предполага,  че  изследваните  лица  ще  демонстрират  история  на  и  тенденция  към 
сливане с  определен значим обект (родител,  партньор,  дете,  професия или друго)  и 
склонност към самопожервователност с цел запазване на връзката с този обект. 

Специфичните  личностови  характеристики,  които  очертахме  като  общи  за 
изследваните лица съвпадат с наблюдаваните от другите автори в тази област. За по-
голяма  яснота  те  бяха  обединени  под  думата  „самопожертвователност”,  в  която 
включваме черти като склонност към пренебрегване на своите лични потребности и 
желания в името на запазването на връзката с обекта,  изпълнителност и отдаденост, 
инхибиция на агресивността, понасяне на натиск и принуда, и др., които най-общо се 
отнасят към постулирания в психосоматичната литература личностов тип С във връзка 
с онкологичните заболявания. 

Изброените  личностови  тенденции се  откриват  и  в  ТАТ,  където  при абсолютно 
всички изследвани лица присъстват разкази, в които персонажът е подложен на някакъв 
натиск или изискване, поставено от външната среда, които той пасивно понася, или на 
което безусловно се подчинява, против своята воля. При половината от изследваните 
лица героят понася някакво насилие върху себе си. В нито един от разказите обаче не се 
наблюдават елементи на агресивност или открито противопоставяне на чуждата воля. 

Анализът на случаите показва, че самопожертвователността на изследваните лица е 
свързана с една силно изразена склонност към сливане със значимия обект. Обикновено 
в техния живот се наблюдава серия от обекти на заместване, с които те влизат в едни 
затворени  дуални  взаимоотношения  на  сливане  и  веднага  щом  връзката  бъде 
прекъсната,  се  ориентират към друга  такава.  Това показва изглежда характерната за 
онкоболните трудност или отказ да се приеме загубата и сепарацията. Отличително в 
поведението на тези лица е да се борят за запазването на обекта като се опитват да 
компенсират, отричат, заместват или репарират загубата. Извън интензивната връзка, в 
която пребивават, обикновено липсват странични взаимоотношения и интереси.  

Следващият типичен елемент за връзките, които изграждат изследваните лица е, че 
в тях  се наблюдава една активна и една пасивна позиция,  изградена обикновено на 
базата  на  грижата  и  зависимостта,  наподобяваща отношението  родител-дете,  където 
ролите на двамата членове често биват разменяни. Това са връзки, при които субектът 
разпознава себе си в другия; в тях обектът е отражение на Аза и Азът на обекта. 

Следователно, на базата на тези резултати, може да се обобщи, че втората хипотеза 
се потвърждава при всички изследвани лица.

Предпоставката  за  изграждането  и  поддържането  на  такива  двойни  връзки  се 
открива в ранната семейна история на изследваните лица, която се оказва впечатляващо 
сходна при всички. Тук се  наблюдават два съществени елемента.  Първият е, че  при 
всеки един от случаите майката е била доминиращата родителска фигура в ранното 
детство; източникът на правилата и контрола върху детето, като с едно изключение, тя 
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е била строга и изискваща в тази своя функция, и е преживявана като емоционално по-
дистанцирана от бащата. Контролираща женска фигура се появява често и в разказите 
по ТАТ. 

Вторият елемент засяга ролята на бащата, който при девет от изследваните лица е 
бил пасивен спрямо доминиращата майка или отсъстващ. Първоначалното очакване, че 
той ще бъде дезангажиран се оказа изместено от друга находка, която би могла да внася 
един специфичен нюанс в типичната житейска история и личностова структура на тези 
лица.  Тя  е,  че  с  едно изключение,  за  което  това  важи за  втория  му баща (след  13 
годишна  възраст),  всички  изследвани  лица  описват  баща  си  като  мек,  грижовен, 
пермисивен и емоционален човек. Интересен допълнителен резултат тук е, че при по-
голямата  част  от  случаите  с  впечатляващо  сходство  се  повтаря  наблюдението,  че 
всъщност  функцията  на  майката  е  била  изпълнявана  от  бащата.  Прави впечатление 
също така, че при осем от изследваните лица бащата е починал, при това при пет от тях 
това се е случило в юношеска или млада възраст.

Следователно, на базата на тези данни, можем да заключим, че третата хипотеза, 
според която семейната история на изследваните лица ще бъде свързана с доминираща 
майка и пасивен или реално отсъстващ баща, се потвърждава. 

Изводът,  който може да бъде направен на базата на тези резултати е, че поради 
своята пасивна позиция спрямо майката и детето, бащата не се е явявал като разделящ в 
тяхната интензивна връзка. Вместо това много често той е заемал ролята на майката и 
оттук детето е влизало в една връзка на сливане с него. Крайният резултат от подобна 
семейна  структура  изглежда  е,  че  детето  не  се  сепарира  по  адекватен  начин  от 
родителските  фигури,  което  затруднява  неговата  индивидуална  диференциация. 
Впоследствие фузията с другия се явява съсредоточие на неговата идентификация и 
поддържането  на  връзката  с  него  се  превръща  в  гарант  за  Аза.  По-късно  този 
механизъм се прехвърля към различни обекти от реалността (работа, партньор, дете и 
др.),  които  поемат  функцията  на  този  друг  в  качеството  му  на  носител  на 
идентификацията  на  субекта;  обекти,  чрез  които  старата  фузия  се  реактуализира. 
Оттук, разтрогването на състоянието на сливане съвпада с непоносимото и разпада на 
интегритета на Аза. 

Ако си позволим да отидем малко по-далеч в интерпретацията на това наблюдение, 
бихме могли да допуснем, че тъй като в някои от случаите ролите на двамата родители 
са драстично обърнати (т.е. не става дума само за нюанс на майчинско отношение в 
ролята на бащата и обратно, а за стабилна размяна на двете функции), но едновременно 
с това всеки един от родителите съществува в своята позиция, то, вероятно, в резултат 
от това детето най-общо казано не може да диференцира майката от бащата. По този 
начин е възможно те да се превръщат в нещо като комбинирана родителска фигура, но 
не по начина, по който Klein дефинира това понятие (архаичния фантазъм на детето за 
родителите  в тяхното съвкупление),  а комбинирана или слята родителска фигура от 
гледна точка на символичните роли.  
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Също така, другият елемент, който прави впечатление, е че бащата обикновено е 
идеализиран, докато майката почти се покрива с образа на лошия обект. Това ни кара 
да се запитаме дали при онкоболните пациенти не се е случил един сплитинг на образа 
на майката, заеман всъщност от тази слята фигура, като двамата родители се явяват не 
отделни едни от друг, а едно цяло – майката, разделена на добра и лоша. Или с други 
думи, възможно ли е бащата да се преживява като част от майката? Ако това е така, то 
следва  да  има  сериозно  отражение.  Приемайки,  че  родителите  не  представляват 
отделни  фигури  със  свои  специфични  роли,  а  две  части  на  една  обща,  това  би 
означавало,  че  третият  практически  не  може  да  бъде  отграничен;  той  сякаш  не 
съществува.  Следователно,  отвъд  физуята  за  детето  няма  нищо  друго  – 
триангулирането  никога  не се  е  случило.  Възможно е  това да е  едно допълнително 
обяснение на постоянното търсене и влизане във връзки на сливане на тези пациенти и 
въпроизвеждане с техните сексуални партньори на връзката родител – дете, активен – 
пасивен,  грижещ  се  –  обгрижван,  което  често  прозира  в  техните  партньорски 
взаимоотношения. Тази възможност обяснява и защо асоциациите с органа при две от 
жените с рак на гърдата се отнасят до майчината функция при положение, че като най-
значим обект и най-тежък травматизъм се откроява загубата на бащата (вж. по-долу). 
Важно е да подчертаем, че в тези случаи асоциациите засягат майчината функция, а не 
майката като обект.  

Дори и да отхвърлим възможността за разцепването на обекта и ролята на бащата 
на добрата майка, достатъчно за липсата на индивидуализация при детето, е бащата в 
своята позиция да се явява просто заместител на майката, а не разделящ трети елемент 
в тяхната връзка. 

Едно от основните предположения на тази дисертация е, че при липса на сепарация 
и сливане с обекта,  неговата  загуба  се преживява като  „ампутация” на част от Аза. 
Изхождайки  от  психосоматичната  идея,  че  заболяването  представлява  соматичен 
отговор  и  форма  на  решение  на  даден  конфликт,  така  че  да  бъде  запазено  психо-
телесното равновесие на индивида, се опитахме да свържем загубата с биологичните 
процеси  на  рака  в  една  причинно-следствена  връзка.  Ако  приемем  идеята,  че 
злокачественият процес е форма на отговор на организма на определено нараняване на 
неговата цялост, то би следвало този репаративен акт да е съсредоточен в определена 
прицелна точка в тялото, където символично се помества тази увреда.   

Както вече беше изтъкнато, органите могат да бъдат либидно инвестирани от Аза, 
който влиза в отношение с тях, възпроизвеждайки връзката със символизирания обект 
на  терена  на  своето  тяло.  Спрямо  тези  възгледи  за  несъзнаваните  репрезентативни 
функции,  които  органите  или  системите  могат  да  изпълняват,  в  изследването  беше 
направен опит да се проследят някои символични пътеки, свързващи засегнатия орган с 
преживяната загуба. На тази база бе оформена четвъртата хипотеза, според която се 
очаква, че органът на първичното онкологично заболяване ще бъде символично свързан 
със загубения обект или историята на връзката на личността с този обект.
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Получените резултати тук са по-неясни, основно поради ограничената възможност 
за провеждането на едно по-дълбинно изследване. Въпреки това има основания да се 
смята,  че  тази  хипотеза  частично  се  потвърждава  и  изборът  на  засегнатия  орган  е 
символично свързан със загубения  обект или историята  на  връзката  на личността  с 
него. 

Ще разгледаме накратко отделните случаи.
При случай 1 (рак на гърдата)  асоциациите  във връзка  с  органа са „кърмене” и 

„грижа”  при  наличие  на  история  на  травматично  отбиване  и  множество  опити  за 
възстановяване на фузионната връзка с майката с други обекти на заместване. Загубата 
преди диагностицирането възпроизвежда раздялата с нея.

При случай 2 (рак на гърдата) връзката е по-усложнена, тъй като засегнатият орган 
се асоциира с майчината функция, която обаче в този случай е изпълнявана от бащата. 
Загубата на бащата се очертава като най-травматичната за това изследвано лице.

Почти  идентичен  е  и  случай  4,  при  който  отново  бащата  е  заемал  мястото  на 
майката  и  неговата  загуба  е  най-тежката  в  историята  на  изследваното  лице.  Тук  то 
асоциира гърдата със своя племенник, с когото считаме, че възпроизвежда връзката с 
бащата, разменяйки двете роли. 

При случай 3 (рак на гърдата)  се открива директна връзка в асоциациите между 
органа (гърдата) и загубения обект (сина). 

При случай 5 в асоциациите върху засегнатия орган (черво) откриваме означаващи 
елементи  като  напр.  „сърце”  и  „производство”,  които  са  свързани  с  връзката  на 
изследваното  лице с  неговата  майка  и  съпругата  му,  която  по-късно  заема  нейното 
място.  След най-значимата  загуба  за  това изследвано лица (смъртта  на майката),  то 
губи съпругата си, която също като майката умира от сърдечно заболяване. Освен това 
то демонстрира анални характерови черти и е било склонно да реагира със смущения 
във функцията на червата при определени емоционални конфликти в своята история.  

В случай 6 връзката между засегнатия орган (черво) и загубения обект е неясна. 
Има интересни асоциации като „бойни знамена”, „чест” и др., които предположихме, че 
се отнасят до ценностите на бащата, чиято загуба е най-значимата за това изследвано 
лице. Също така обаче, като при случай 5, има съвпадение между анални характерови 
черти и заболяване в тази телесна област.   

Връзка  между  характеровите  черти  и  локализацията  на  злокачествения  процес 
откриваме  и  при  случай  7  (рак  на  стомаха),  при който  лицето  демонстрира  орални 
черти. Тук темата за майката, храненето и зависимостта са основни. Също така в своето 
ранно детство това изследвано лице е отразявало динамиката на взаимоотношенията 
със своята майка с разстроено хранене и стомашни смущения. 

При случай 8, при който локализацията на заболяването отново е в стомаха, освен 
ясно изразени орални черти, се наблюдава и една много интересна символична връзка 
между  заболяването  на  изследваното  лице  и  заболяване  на  стомаха  със  същите 
симптоми при нейния вуйчо, който е бил единственият човек, на когото майката се е 
възхищавала.  Одобрението  е  доминиращата  тема,  засягаща  както  отношенията  на 
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изследваното  лице  с  майката  като  цяло,  така  и  конфликтните  преживявания  преди 
диагностицирането. 

В случай 9 има локализация на заболяването в репродуктивен орган (тестис) при 
изследвано  лице,  чиито  основни житейски  цели  и  конфликтни  преживявания  преди 
диагностицирането засягат  бащината  му функция и бащата като значим обект.  Това 
изследвано лице е многодетен баща и темите за бащинството, оплождането, децата, и 
продължаването  на  името  и  рода  са  основните  в  неговото  интервю.  Такива  са  и 
асоциациите му с органа.  

Много подобен е и случай 10, при който локализацията на злокачествения процес е 
в яйчника при жена, за която се оказва невъзможно да забременее по естествен път. 
Асоциациите на изследваното лице със засегнатия орган са директно свързани с един 
значим сексуален травматизъм и проблема за майчинството.   

Накрая на това изследване беше заложена хипотезата, че преживяванията на загуба 
преди началото на заболяването, тенденцията към сливане и самопожертвователност, 
семейната  история  и  символичната  връзка  между  загубата  и  засегнатия  орган  ще 
присъстват както при лицата с, така и при тези без фамилна обремененост. Тази (пета) 
хипотеза се потвърждава. 

Получените резултати показват, че при лица с различна възраст, рискови фактори, 
фамилна обремененост и локализация на туморния процес, се откриват едни и същи 
характеристики, засягащи тяхната личностова структура, житейска история и социално-
психологичен  контекст,  предшестващ  изявата  на  симптомите.  Въпреки  някои  явни 
наследствени  и  други  предпоставки  както  за  възникването  на  онкологичното 
заболяване, така и за неговата локализация, бяха открити също така и психологични 
причини, които биха могли да обяснят неговата поява. И обратно – изучавахме и лица, 
които  са  били  в  млада  възраст  и  добро  здраве,  без  обичайните  рискови  фактори  и 
фамилна обремененост, при които този процес въпреки това се беше развил. 

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

На базата на резултатите от това изследване може да се обобщи, че злокачественият 
процес изглежда възниква в една определена констелация от личностови, биологични и 
социално-психологични  фактори,  които  представляват  болестотворен  агент  в  своята 
съвкупност.  Основният извод, до който то достига е,  че нито само конкретният тип 
личност,  нито  само  определени  значими  травмиращи  преживявания  могат  да 
представляват  достатъчна  причина  за  началото  на  болестния  процес.  Отговорът  на 
въпроса защо други хора, които преживяват ранни травматизми и по-късно значими 
загуби,  не развиват онкологични заболявания,  се  крие в спецификите  на загубата  и 
определения тип личност, на която тя се случва. 
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Намираме, че има основания да мислим, че болестният процес представлява един 
тежък соматичен регрес, резултат от провала на психичните защити и един  последен 
опит  за  справяне  със  загубата  на  обекта  и  репариране  на  връзката  с  него,  с  цел 
запазване интегритета на Аза. 

В патогенезата на рака несъмнено са намесени и множество физиологични процеси, 
органна  уязвимост,  наследствени,  рискови  и  други  фактори,  които  обаче  са  извън 
обсега  на  нашето  изследване.  Също  така  е  невъзможно  да  правим  заключения  по 
въпроса  дали  психичните  фактори  са  свързани  с  инициацията  или  прогресията  на 
злокачествения  процес.  Считаме  обаче,  че  когато  всички  тези  физиологични  и 
психични фактори се съчетаят в едно цяло, те стават сериозна предпоставка за появата 
на злокачествения процес. 

Важна равносметка в края на една такава разработка е въпросът за това какъв е 
нейният принос.  В обобщение, резултатите от проведеното в съответствие с целта и 
задачите на дисертационния труд изследване се свеждат до следните основни приноси:

 Постигнато е едно цялостно обяснение на наблюдаваните феномени от няколко 
различни посоки на изследвания в областта на онкологичните заболявания;

 Очертана е конкретна конфигурация от психологични предпоставки,  които се 
явяват патогенен фактор за злокачествения процес в своята съвкупност; 

 Описан е един нов аспект от семейната история на онкоболните лица, засягащ 
специфичната роля на бащата; 

 Формулиран  е  нов  тип  символична  загуба  на  обект  (т.нар.  загуба  на  обект-
символ  на  връзката),  която  може  да  участва  като  фактор  за  началото  на 
болестния процес.

Считаме, че сходствата в получените резултати при десетте изследвани случая са 
сериозна предпоставка за обмисляне на нови посоки на изследване и задълбочаване на 
изучаването на получените дотук предположения. Целта на тези изследвания, разбира 
се,  не е просто теоретичното обсъждане на един научен въпрос,  а приложението на 
изведените отговори в клиничната практика, засягаща рака. 

Опирайки се върху получените дотук резултати, можем да кажем, че те биха могли 
да  бъдат  използвани  като  една  посока  на  съпътстваща  медицинското  лечение 
психотерапевтична работа  с  пациенти  с  онкологични заболявания.  Насоката  на  тази 
работа следва  да  бъде  фокусирана  върху  преработването  на ранните  травматични 
загуби, преодоляването на необходимостта от влизане във фузионни връзки, страха от 
сепарацията и постигането на по-високо ниво на личностова диференциация.

Ако  психичните  преживявания  се  явяват  някакъв  значим  патогенен  фактор  в 
злокачествения  процес,  то  е  вероятно  да  представляват  и  елемент,  подпомагащ 
лечението. Въпреки,  че  въпросът  за  влиянието  на  психотерапията  и  психичните 
преживявания  върху  хода  и  изхода  от  болестта  все  още  е  спорен,  а  получените 
резултати от изследванията в тази област са противоречиви, това не би следвало да е 
причина психотерапията  да бъде изключена като ефективен елемент в лечението на 
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онкологичните  заболявания,  дори  и  тя  да  се  отнася  само  до  адаптацията  към 
диагнозата, повишаване на качеството на живот и справянето с болестта. 
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ABSTRACT 

IMPACT OF EMOTIONAL EXPERIENCES ON THE GENESIS AND LOCALISATION 
OF ONCOLOGIC DISEASES 

The impact of emotional experiences on the pathogenesis of oncologic diseases has been 
studied in this thesis from a theoretical and empirical point of view.  

Summarizing the psychodynamic mechanisms of the fusional relationship with the object, 
repeatedly emphasized relation between the experience of significant loss and the beginning 
of cancer,  and the biological theories of malignancies as inadequate regenerative 
phenomenon,  an attempt to study the malignancy as psychosomatic consequence of an 
interrupted fusion, interpreted by the complex psychic processes of a person as a lesion of his 
psychophysical integrity,  has been made in the present research. In this respect, it has been 
accepted  that  the  cancer  could represent  an unconscious  somatic  response to  that  loss  or 
injury, in which the organism triggers certain atavistic reparative processes. 

The experiences of a loss, inclination for fusion and self-sacrifice in the relationship with 
the object, characteristics of parents and unconscious symbolic representations of the organ of 
primary malignant process, have been studied using semi-structured interview and Thematic 
Apperception Test (TAT)  in ten people with four types of oncologic diseases,  with and 
without family history.   

In conclusion, the results of the study are as follows: 
 Experiences of actual or potential loss of significant object or identification in the 

period before the active manifestation of the disease,  led to diagnosis,  have been 
observed in all examined persons;

 The loss was of a type that could not be compensated at that time;
 The losses are inscribed in series of previous traumatic separations  which are  not 

worked through, through which they have not only been actualized, but presented as 
their climax;

 All examined persons have shown a tendency to merge with a significant object and 
self-sacrifice in order to maintain the relationship with it;

 Usually the mother was the dominant parental figure to which the father appeared to 
be passive, but experienced as emotionally closer;

 Certain associative symbolic relationships between the affected organ and the lost 
object have been observed;

 All of the above listed personality and life history characteristics have been observed 
in people with and without family history of cancer.
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On the basis of these results it can be concluded that the malignant process seems to occur 
in a certain constellation of personal,  biological and socio-psychological factors. Therefore, 
neither only the specific type of personality, nor only certain significant traumatic experiences 
could  represent  a  sufficient  reason  for  the  beginning  of  the  disease  process.  From 
psychological  point  of  view  it  seems  that  the  oncologic  diseases  occur  in  a  specific 
configuration of events, combined with a characteristic personality structure and dynamics of 
the relationship with the object, which are a pathogenic factor only in their combination. 
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