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Резюме. Дефицитите в емоционалната преработка представляват особен интерес за изследване,
тъй като имат значим ефект върху регулацията и качеството на цялостното психично функцио
ниране на индивидите. Те биха могли да доведат до негативни последици както за протичането,
така и за лечението на различни психосоматични заболявания, сред които и диабет. Това хронично
заболяване е със силно прогресиращо разпространение по целия свят, водещо до нарушено качест
во на живот на пациентите. Изследването и познаването на нивата на алекситимия, чувстви
телност към тревожност и ментализация при индивиди, страдащи от диабет би дало предим
ство, като информира различни индивидуализирани подходи в клиничната практика. Основна цел
на настоящето изследване бе да се оценят нивата на алекситимия, чувствителност към тре
вожност и ментализация при индивиди, страдащи от диабет, и да се провери дали има и какви са
връзките между тези конструкти. За целта бяха изследвани лица, диагностицирани с диабет тип
I или тип II и здрави лица, чрез използването на самооценъчните въпросници Скала за алекситимия
Торонто (TAS – 20: Toronto Alexithymia Scale - 20), Индекс за чувствителност към тревожност
(Anxiety Sensitivity Index) и Скала за ментализирана афективност (MAS). Потвърдиха се очаква
ните резултати изследваните лица с диабет да демонстрират по-високи нива на алекситимия и
чувствителност към тревожност и по-ниски нива на ментализирана афективност в сравнение с
лицата от контролната група. Не бе открита връзка между алекситимия и чувствителност към
тревожност, както и между ментализирана афективност и чувствителност към тревожност в
двете изследвани групи. Частично се потвърди очакването за връзка между по-високите нива на
алекситимия и по-ниските нива на ментализирана афективност.
Ключови думи: диабет; алекситимия; ментализация; чувствителност към тревожност; афективна
регулация; психосоматика.
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