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С Т А Н О В И Щ Е  

 

от доц. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.н., 

Ръководител на Катедра по физиология и патофизиология,  

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 

 

 

Относно: Дисертационен труд на тема „За някои измерения на мозъчната 

асиметрия при шизофрения“, за придобиване на ОНС „Доктор“ от д-р Живко 

Павлинов Апостолов. 

 

 

Със заповед № Р-109-168/02.10.2014 на Ректора на МУ-Варна съм включен в 

състава на Научното жури, а със заповед № Р-109-201/23.10.2014 съм натоварен да 

изготвя становище относно дисертационния труд на д-р Живко Павлинов 

Апостолов за придобиване на ОНС „Доктор“. 

 

Оценка на актуалността на темата 

 

Шизофренията е тежко хронично психично заболяване, което засяга около 

1% от населението във всички страни. Според данни на СЗО (2001) шизофренията 

се нарежда на четвърто място сред причините за инвалидизация. Голямата 

социална значимост на шизофренията мотивира и сериозните усилия на 

клиницисти и изследователи да разгадаят етиологията, да изяснят патогенезата и 

да оптимизират лечението на това тежко психично разстройство. В тази връзка 

проучванията са фокусирани върху генетичните предпоставки, въздействията на 

околната среда, аномалиите в мозъчната структура и мозъчната химия (виж в 

становищата на WFSBP Task Force on Biological Markers in schizophrenia, 2009). За 

съжаление обаче, все още поставените въпроси преобладават над получените ясни 

отговори. Това закономерно увеличава и направленията, в които се съсредоточава 

научен интерес. Така например, през последните 10-15 години започнаха да се 

правят асоциации между шизофрения и мозъчна асиметрия, потърсиха се 

нарушения в хемисферната латерализация на мозъчните функции при шизофрения. 

Ето защо считам, че темата на дисертационния труд – „За някои измерения на 

мозъчната асиметрия при шизофрения“, е адекватна на социалната значимост на 

проблема и на съвременните тенденции в изучаването му.  

Формулираните и изпълнени изследователски  задачи на дисертационния 

труд напълно кореспондират на известните от литературата направления, в които 

се търси връзка между отклонения от стандартните патерни на церебрална 

латерализация и шизофрения. Анализирани са вербално медиирани когнитивни 

функции, базирани на лявохемисферни функционални компетенции, и когнитивни 

функции, базирани на дяснохемисферни функционални компетенции. Проученa e 

честотaтa на леворъкост (недесноръкост) сред болни от шизофрения. Анализирани 
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са вероятните ефекти на фактори (пренаталните нива на половите стероиди), 

подозирани като етиологични както за леворъкост, така и за шозофрения.  

Извън контекста на мозъчната асиметрия проучването има своята 

актуалност и от гледна точка на засиления напоследък интерес към когнитивните 

дисфункции при шизофрения (виж коментарите около Keefe RSE, Fenton WS. How 

should DSM-V criteria for schizophrenia include cognitive impairment? Schizophr Bull . 

2007;33:912–920 и Keefe RSE Should cognitive impairment be included in the 

diagnostic criteria for schizophrenia? World Psychiatry 2008;7:22–28). 

 

Оценка на резултатите 

 

В дисертацията са представени резултатите от изпълнението на 7 

изследователски задачи. Получени са данни, говорещи за намалена ефективност на 

лявохемисферно базирани процеси при шизофрения и за вероятна дяснохемисферна 

дисфункция. Намерена е позитивна корелация между ефективност на лявохемисферни 

функции и симптоми от групата на позитивните, което може да се счита за белег, че 

при болни с водеща позитивна симптоматика, лявохемисферните функции са по-малко 

нарушени. Потвърдена е връзката между атипична мануална доминантност (и вероятно 

атипична церебрална асиметрия) и шизофрения, направена е връзка между депресивни 

и тревожни симптоми и недесноръкост. Не е доказано предположението, че пациентите 

с шизофрения са били експонирани in utero на по-високи тестостеронови нива. 

В интерпретацията на получените резултати проличава доброто познаване от 

страна на докторанта на актуалната литература по разискваните въпроси и 

способността му критично да анализира както литературните източници, така и 

собствените резултати. В обсъждането на собствените му данни са налице дозираност и 

коректност, откроени са и ограниченията обусловени от дизайна, методите и 

контингента на изследването. 

Д-р Апостолов не е подценил ролята на добрия стил на изложението в един 

научен труд, значението на разбираемото и информативно представяне на резултатите 

(в текст и 8 таблици) и тяхното онагледяване (чрез 25 фигури). 

За получаването на информативни резултати принос имат и методите (добре 

описани и илюстрирани с 2 фигури), оптимално подбрани съобразно темата и 

целите на изследването, и контингента от изследвани лица.  

 

Оценка на приносите 

 

Неоспоримо достойнство на представения дисертационен труд е, че той третира 

научна проблематика, която не е проучвана у нас. За първи път в България е предприет 

опит да се разкрият дефицити в латерализирани когнитивни функции при пациенти с 

шизофрения. За първи път е изследвана честотата на недесноръкост (леворъкост) сред 

пациенти с шизофрения и е сравнена с тази в българската популация. 

В по-общ план, дисертационният труд, с получените данни и направените 

анализи, дава принос в научно-теоретичната дискусия за асоциациите и 

възможните причинно-следствени връзки между атипизъм и аномалии в 
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церебрална асиметрия и шизофрения. Върху моделите на опосредствената 

асоциативна памет и на псевдонеглижирането са потвърдени предположенията, че при 

шизофрения съществуват едновременно лявохемисферна и дяснохемисферна 

дисфункция. Въз основа на анализ на пръстовото отношение 2П:4П е показана 

вероятността пренаталният тестостерон да предразполага към депресивна и тревожна 

симптоматика – емоционални измерения, които се асоциират с дясната хемисфера. 

Много оригинална е идеята на докторанта да проектира мозъчната асиметрия и 

касаещи я фактори в diathesis-stress модела (Walker et al., 2004) за етиологията на 

шизофренията. 

 

Критични бележки и препоръки към дисертационния труд  

 

Анализите и заключенията биха били по-категорични ако бе по-голям броят 

на изследваните пациенти. 

Публикационната дейност, свързана с дисертационния труд, би могла да 

бъде повече ориентирана към международна научна аудитория. Научните 

съобщения, представени на 16-я Световен конгрес по психофизиология биха могли 

да бъдат последвани от поне една пълнотекстова публикация  в чужбина. 

 

Заключение 

 

За оценка и защита пред научно жури е представен дисертационен труд, 

третиращ актуален и значим научен проблем – за връзката между атипизъм и 

аномалии в церебралната асиметрия и шизофрения. На базата на аналитичен 

литературен обзор и резултатите от собствени експерименти и изследвания са 

направени изводи и заключения с научно-теоретична и клинична стойност, и с 

приносен характер. Чрез своя дисертационен труд докторантът д-р Живко 

Павлинов Апостолов демонстрира задълбочени теоретични знания и способности 

за самостоятелни научни изследвания. Считам, че са изпълнени изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за 

приложението му и на Правилника за развитие на академичния състав в МУ -Варна. 

Предвид гореизложеното давам убедено своя глас за присъждане на ОНС ”Доктор” 

на д-р Живко Павлинов Апостолов. 

 

 

 

 

Доц. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. 

21.11.2014 г. 

Варна 


