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РЕЦЕНЗИЯ 
 

на проф. д-р Георги Ончев, дм,  

от Катедра по психиатрия, Медицински Университет (МУ) София,  

член на научно жури съгласно Заповед №  Р-109-5/10.01.2014 г. на 

Ректора на МУ Варна  

 

Относно: дисертационния труд „Проспективно, лонгитудинално 

проучване на произхода, спецификата и значението на резидуалните 

депресивни симптоми (с фокус подпрагови симптоми) при рекурентна 

и биполярна депресия” за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор” по професионално направление медицина и 

специалност психиатрия (шифър 03.01.20)  

на д-р Райна Нончева Мандова, от Катедра по психиатрия, МУ Варна  

Научен ръководител: проф. д-р Георги Попов, д.м.н. 

 

Актуалност на темата 

Клиничната значимост на подпраговите симптоми при афективни 

разстройства се обуславя от тяхната безспорна роля за възникване на 

рецидиви и за хронифициране, както и от субективния дисстрес и 

непълноценното функциониране, които причиняват. В теоретичен план 

подпраговата психопатология актуализира проблема за границата 

между норма и патология, а в практически план е илюстративна за 

недостатъчната ефективност на лечението и за резервите за 

оптимизирането му. Фокусът върху остатъчните депресивни симптоми 

при рекурентна и биполярна депресия съдържа допълнителни 

предизвикателства: разграничаване на специфики в протичането на 

двете основни форми афективни разстройства и изясняване на 

критериите за пълна и непълна ремисия.  

 

Структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд на д-р Р.Мандова е структуриран съгласно 

изискванията на Правилника за приложението на Закона за развитието 
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на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника 

за развитието на академичния състав в МУ Варна. Той съдържа 

следните раздели: въведение, литературен обзор, методологична част 

(цел и задачи, хипотези, развитие на идеята, методология и дизайн, 

методи), резултати от собственото проучване, изводи и обсъждане, 

ограничения, приноси и библиография. Общият обем е 157 стр., от 

които 135 текст, като резултатите и тяхното обсъждане са изложени  

приблизително на половината от общия обем, което прави 

съотношението между отделните части оптимално. Работата е 

онагледена с 34 фигури, приложен е и списък с употребяваните 

съкращения, а книгописът съдържа 228 източници, от които 5 на 

кирилица и 223 на латиница. Представеният автореферат (60 стр.) е 

добре структуриран и балансиран, като повтаря в синтезиран вид 

основните части (без обзора) от дисертацията.  

 

Литературен обзор 

В самото начало на обзора се внася концептуална яснота с 

операционални определения за ремисия, релапс, възстановяване, 

рецидив, остатъчни симптоми, видове ремисии според съчетанието на 

налични или липсващи остатъчни симптоми и нарушения във 

функционирането, частична ремисия. Следва систематично изложение 

на честотата, ролята и характеристиките на подпраговите симптоми 

при голямо депресивно разстройство. Обхватът на проблема е 

недооценен и тревожен: от всички пациенти, лекувани с 

антидепресанти, едва 22 – 40% при клинични изпитвания и 11 – 30% 

при натуралистични проследявания достигат до ремисия. Цената на 

остатъчната симптоматика, не докрай разпозната в клиничната 

практика, включва недобро качество на живот, психосоциални 

проблеми, риск от хронифициране и висок риск от рецидив – по-висок 

дори от предшестващия брой епизоди (най-често изтъквания рисков 

фактор) и до 3 пъти по-висок спрямо риска при пълна ремисия. 

Пациентите с по-леки симптоми (HAMD 8 – 12) рецидивират по-често 

(в до 90% от случаите), отколкото тези с по-тежки симптоми. Така 

представената картина на съвременното лечение на депресията е с 

антиутопични измерения: недолекуването, персистирането на 

остатъчна симптоматика (по същество хронифициране на болестта в 

по-лека форма) и рецидивирането са правило, а не изключение.   

 

Описани са хетерогенните прояви на подпраговите симптоми – като 

продроми, като резидуални след отзвучаване на голяма депресия и като 
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независими в рамките на дистимия, малка или рекурентна кратка 

депресия, както и възможните обуславящи ги фактори: продължение на 

болестта в по-лека форма, нежелани ефекти от антидепресанти, 

коморбидност, паралелни житейски стресори или преморбидни 

личностови черти, особено тревожност. В контекста на настоящето 

проучване концептуализацията на подпраговата симптоматика би 

могла да включва и двойната депресия (големи депресивни епизоди, 

надсложени над дистимия). С основание се изтъква липсата на данни за 

подпрагови симптоми в общата популация, които да послужат като 

референтни спрямо критериите за ремисия, както и дилемата дали 

някои от тях са остатъчни от депресия или са част от личността. 

Представен е в детайли спектъра на резидуалните симптоми, 

характеристиките на частична ремисия с надпрагови симптоми, 

подпрагова депресия, частична ремисия с подпрагови симптоми и 

връзката на остатъчните подпрагови симптоми с други фактори. 

Особен интерес представлява възгледа за клинична значимост, който 

не се свежда до диагностичния праг на даден феномен, а до значимите 

отрицателни последствия във функционирането, които той причинява 

дори в подпраговата си изява. Този възглед е спорен в литературата и 

същевременно част от дебатите около актуализирането на 

съвременните класификации (DSM-V) – доколко нарушенията на 

функционирането изобщо следва да имат диагностична стойност.  

 

Представени са границите и епидемиологията на биполярното  

афективно разстройство (БАР), при това в динамичен времеви контекст 

– с намаляване на епидемиологичния обхват на рекурентната депресия 

за сметка на разширяване на биполярния спектър, особено на 

субсиндромните му прояви. С респектираща критичност авторката се 

позовава на нови източници (2010 – 2012), полемиращи с 

хипердиагнозата на биполярния спектър, като по този начин 

демонстрира научна балансираност, неподвластна на модата на деня. С 

основание се изтъква, че и при най-широки граници на биполярния 

спектър повече от половината от афективно болните се причисляват 

към рекурентната депресия (РДР). Следва систематично сравнение 

между униполярната и биполярната депресия по биологични, 

социодемографски и клинични аспекти, по характеристики на 

подпраговите симптоми, психосоциални фактори, стратегии за 

справяне и личностови черти. Сравнението показва, че биполярната 

депресия е с по-ранно начало, по-променливо настроение, по-малко 

тревожност и соматизация, по-малко невротизъм, по-висока 
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податливост на положителен афект при справяне и по-малко остатъчни 

симптоми в ремисия в сравнение с униполярната, при сходна роля на 

житейските събития и при двете.  

 

Проучванията по темата в обзора са представени ясно, а полемичните 

въпроси са анализирани критично и балансирано. Изводите са изведени 

в отделно обобщение, което обосновава необходимостта от 

допълнителни изследвания и така осигурява преход към следващата 

част с резултатите от собственото проучване.  

 

Цел, задачи, материали и методи  

Целта, задачите и хипотезите са точно формулирани, а подбраната 

методика и конкретните оценъчни инструменти са адекватни на 

постановката на проучването. Находчиво е вмъкването на кратък 

отделен подраздел „Развитие на идеята, методология и дизайн”, който 

обосновава дизайна и прави връзка между хипотезите и конкретните 

методики за тяхното проверяване.  

 

По същество проучването е проспективно, кохортно, паралелно 

проследяване на две групи пациенти (с униполярна и с биполярна 

депресия), с начална точка индексен голям депресивен епизод, за 6 

месечен период, с трикратно оценяване в динамика: на 0, 90 и 180 ден. 

Изследването е натуралистично, както по набирането на пациенти – 

„опортюнистична” поредност с включване на всеки от реалната 

клинична практика, който отговаря на включващите и изключващите 

критерии и дава информирано съгласие, така и по неинтервенционния 

си дизайн – с проследяване на ефекта от водено в реалната клинична 

практика лечение без намеса. Критериите за включване и изключване 

са така подбрани, че водят до формиране на добре дефинирани две 

групи пациенти: със средносрочна давност на РДР и БАР (средно 8 г.), 

в голям депресивен епизод към момента на включването, без 

коморбидност с други психични разстройства и със сравними средна 

възраст и социо-демографски профил. Уместно би било прибавянето 

към изключващите критерии и на двойна депресия и резистентна 

депресия, защото разграничаването от тях се коментира в резултатите 

предвид на давността на индексния епизод.   

 

Инструментите са клинични и анкетни: структурирано клинично 

интервю за диагноза според DSM-IV SCID-CT, скалата на Hamilton за 

оценка на депресия, варианта със 17 айтема (HDRS 17), скала за оценка 
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на депресивна симптоматика, с акцент върху леките прояви (IDS-C 30), 

подскала за оценка на тревожност (HDRS 17-AS score), скала за оценка 

на стресогенни житейски събития (SLE), скала за социално 

функциониране (SF-15), въпросник за оценка на стратегиите за 

справяне със стрес (COPE) и самооценъчен личностов въпросник, 

основан на петфакторния модел за структурата на личността, NEO-PIP 

120, както и структурирани анкети за демографски данни, за хода на 

боледуването и за телесни коморбидни състояния. Всички инструменти 

се прилагат на ден 0, а при проследяването на ден 90 и ден 180 – само 

HDRS 17, IDS-C 30, HDRS 17-AS score, SF-15 и оценка за 

антидепресивното лечение и съдействието за него. Инструментите са 

описани кратко чрез съдържателния им обхват и чрез процедурите по 

валидирането на някои от тях в българска извадка – превод, обратен 

превод, редакция и пилотно приложение. Извън това описание, 

личностовият въпросник NEO-PIP 120 е изложен в разгърнат вид. 

Статистическите методи са релевантни на поставените задачи, като не 

се свеждат единствено до описателна статистика, а включват и 

корелационни анализи, включително регресия. 

 

Анализ на резултатите  

Резултатите са представени ясно, с детайлна статистика, коректни 

интерпретации и разбираемо онагледяване. Общите характеристики на 

извадката показват по-висок дял с по-късно начало на боледуването 

при РДР (макар да липсва пряко сравнение на средната възраст на 

началото при двете групи). Средната възраст (45.9 г. при РДР и 44.3 г. 

при БАР) в съчетание със средна давност на боледуването от 8 г. 

гарантират клинична хомогенност на групите и по-специално 

изключване на латентна биполярност при РДР. Давността на сегашния 

депресивен епизод е между 3 и 9 месеца при 81% от пациентите с РДР 

и при 65.1% от тези с БАР. Подобна продължителност дава по-големи 

шансове за достигане до ремисия в рамките на 6-месечно проследяване. 

Сравнението по други характеристики показва прием на повече от 2 

медикамента при повече от половината от пациентите, по-висока 

коморбидност с телесни заболявания, повече разведени и използване на 

повече проблем-фокусирани стратегии за справяне (по COPE) при БАР, 

без разлики в стресогенния индекс (по SLE) между двете групи. 

 

Проследяването на резултатите в динамика показва значимо 

подобрение в депресивността (HDRS, IDS), тревожността (HDRS 17-AS 

score), анхедонията и социалното функциониране (SF) между ден 0 и 



 6 

ден 90 и между ден 0 и ден 180, но не и между ден 90 и ден 180. В 

периода между ден 90 и ден 180 подобрението е със слаба значимост 

при РДР, като социалното функциониране дори се влошава, и 

незначимо при БАР, където анхедонията се влошава, а тревожността 

търпи подобрение. Находките илюстрират ясно, че ефективността на 

антидепресивното лечение е изразена през първите три месеца, след 

което темповете на подобрение се забавят (при РДР) или дори спират 

(при БАР). Стандартното отклонение (SD) в групата на БАР е твърде 

високо, което показва дисперсия на резултатите на изхода – някои 

пациенти се подобряват, но други вероятно се влошават между третия 

и шестия месец. Индексният епизод на депресия е по-тежък при БАР, 

но е по-кратък и се повлиява по-бързо в сравнение с РДР. Паралелно на 

общата тежест, тревожността е също по-изразена при биполярна 

депресия, но с по-отчетлива обратна динамика в сравнение с РДР, 

където значимо по-често персистира като остатъчен симптом. 

Независимо от по-тежката депресия при БАР, нарушенията във 

функционирането са сходни с тези при РДР, като тяхното подобрение е 

значимо по-изразено спрямо РДР.  

 

Отчитането на динамиката на депресивността показва, че едва 12% от 

пациентите с РДР и 35.1% от тези с БАР са в пълна ремисия на ден 180, 

а делът на пациентите с подпрагови симптоми е 65.7% при РДР и 8.1% 

при БАР – илюстрация на по-протрахираното повлияване на 

униполярната депресия и на тенденцията за забавяне на ефекта на 

антидепресивното лечение и за хронифициране под по-лека форма. В 

симптомните профили на резидуалната подпрагова депресия най-

честият симптом и в двете групи е тревожността, като при РДР тя е по-

изразена, докато чувството за вина е по-често при БАР.  

 

Личностови черти при пациенти с РДР и БАР към ден 0 (NEO-PIP 120) 

показват очаквано значимо по-висок невротизъм при РДР и по-висока 

отвореност към нов опит и екстроверсия при БАР. При търсене на 

връзки между личностови фактори и остатъчни тревожност и 

анхедония се открива значима негативна корелация на екстроверсията с 

тревожност и анхедония при БАР на ден 90 и на ден 180, докато при 

РДР на ден 90 липсва значима корелация между тези променливи, а на 

ден 180 връзките са сходни с тези при БАР на ден 180 (но с по-слаба 

негативна корелация за анхедония). При комплексен анализ на 

връзките между подпрагови резидуални симптоми и други фактори, 

при РДР се намира значима корелация с: тревожност, невротизъм, 
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анхедония, брой епизоди, соматични заболявания, както и негативна 

корелация със стратегиите за справяне. Регресионният анализ 

потвърждава връзките от корелационният със същите променливи, при 

това в същия ред. При БАР подпраговата депресия има значима връзка 

с: тревожност, анхедония, невротизъм, и обратна връзка със 

стратегиите за положително справяне и с екстроверсия. Регресионният 

анализ потвърждава значимите връзки от корелационния в реда: 

анхедония, невротизъм и тревожност. Тези находки се интерпретират 

като доказателство, че при униполярна депресия подпраговата 

симптоматика зависи в по-голяма степен от тревожността и от 

личностови фактори като невротизъм и в по-слаба степен от други 

фактори, докато при биполярната депресия тя е зависима на първо 

място от болестната анхедония и едва след това от невротизъм и 

тревожност. Обсъждането на резултатите съдържа детайлна съпоставка 

с данните от литературата и сдържано тълкуване на собствените 

находки, като откроява проблемни области и ограничения. 

Респектиращ с откровената си полемичност и релативизъм е част от 

финалния рефрен: „...резидуалните подпрагови симптоми са 

едновременно субклинични състояния и част от личността” (стр. 130). 

 

Изводи и приноси 

Представеният дисертационен труд е оригинален продукт, резултат на 

собствено проучване. То е единствено по рода си у нас и е основано на 

собствен изследователски подход и методология. Основните изводи и 

приноси са коректно формулирани и са фокусирани върху: 

проследяване на резидуалните симптоми при РДР и БАР при лечение 

на голям депресивен епизод, значимите различия в хода на уни- и 

биполярната депресия, ролята на невротизма в персистирането на 

тревожните симптоми в ремисия при рекурентна депресия, връзката на 

екстроверсията с по-пълноценни ремисии и по-малко резидуални 

симптоми, по-затегнатия ход на рекурентната депресия. Находките 

обсновават необходимостта от включване на психологична работа в 

комплексната терапия на РДР поради ролята на личностовите фактори, 

както и от обучителни и здравно-политически мерки, ориентирани към 

разпознаване на подпраговите симптоми.  

 

Оформление 

Изложението на дисертацията се характеризира с яснота, разбираема 

подредба, адекватен обем, прецизна терминология, сдържан стил, 

макар и на места с известни езикови грапавини („ревизира 
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литературата”, с. 37; „регистър на случаите”, с. 34; „средно 

отклонение” – за стандартно отклонение, SD; „недееспособност”, стр. 4 

и 21-22 – за нарушения във функционирането, неглижиращ правната 

категория на български, основание за поставяне под запрещение). В 

раздела с резултатите има кратки обзори за анхедонията и пет-

факторния модел на личностовата структура, чието място е в общия 

обзор, докато по-удачното място на личностовия въпросник NEO-PIP 

120 in extenso е в приложение накрая. Не всички съкращения в текста 

намират място в списъка със съкращенията (напр. ГАД, стр. 114-115, 

вероятно генерализирано тревожно разстройство) или се употребяват 

по сходен начин (HAMD 17 и HDRS 17). Иначе, преходът между 

отделните части на работата е естествен, а свързаността – логическа. 

Тълкуванията са изводими от находките, без произволно 

теоретизиране. Липсва обаче резюме на английски език в основния 

труд и в автореферата. 

 

Критични бележки 

В отделен подраздел коректно са изложени ограниченията на 

проучването, макар някои, напр. за малката извадка, да са дори 

пресилени: големината на извадката зависи от предварително 

изчислената статистическа сила за откриване на разлики при заложени 

критерии за клинична (не статистическа) значимост на разликите. 

Основната критика към представеното проучване е методологична и е 

насочена към изследване на личностовите характеристики по време на 

болестен епизод (ден 0), а не в ремисия. Личността е съвкупност от 

трайни характеристики и базисно условие за изследването й е то да се 

извършва в обичайното й състояние – когато е „себе си”, а не по време 

депресия, която изкривява самооценката и води до преувеличаване на 

абнормни качества и съобщаване на повече личностова патология 

отколкото в ремисия. Тази критика се неутрализира частично от 

сравнителния дизайн на проучването: ако депресията изкривява 

самооценката, изкривяването би следвало да действа сходно и в двете 

групи и да не влияе значимо върху различията между тях. Същата 

бележка се отнася и до самооценката за стратегиите за справяне 

(COPE) и за стресогенните жизнени събития (SLE) – оценявани отново 

само на ден 0, когато депресивният може да преувеличава своето 

несправяне и стресори. Така, вероятно намерените разлики отразяват 

повече разлики между уни- и биполярната депресия, а не между 

обичайното функциониране на пациентите с РДР и БАР в ремисия.  
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В регресионните анализи данните за тревожността и анхедонията 

вероятно са от ден 0, макар това да не е изрично указано (фиг. 29 – 34), 

което прави връзките с останалите променливи на ден 0 срезови, а не 

предиктивни. Оттам е и своеобразната тавтологичност на резултата: 

регресията повтаря резултата от корелациите. Съществено предимство 

на регресията като анализ е откриването на предиктивни връзки, което 

тук е пропуснато, защото липсват връзки с измерванията за тревожност 

и анхедония от ден 90 и/или ден 180, т.е. връзки в динамика или 

същинска предикция. Друга неизползвана възможност в анализите е 

разслояване на групите, напр. според тежестта на депресията, и 

проследяване за това кои се подобряват и кои не и кои рецидивират и 

кои не (удачна тема за бъдеща работа). Оттам и необосноваността на 

един от изводите за доказване на ролята на резидуалните подпрагови 

симптоми за релапсите и рецидивите – тъкмо поради липсата на 

проследяване за рецидивиране през 6-месечния период. В раздела за 

материал и методика средната възраст за цялата извадка е 43 г., докато 

в раздела с резултатите тя е съответно 45.9 г. за РДР и 44.3 г. за БАР.  

 

Всички тези критични бележки се отнасят или до неизползвани 

възможности на анализите или до технически детайли и не засягат 

ядрото на труда и неговите резултати. 

 

Заключение 

Представеният дисертационен труд отразява оригинално проучване с 

клинична и теоретична актуалност, методична издържаност и 

собствени приноси. Трудът отговаря напълно на изискванията за 

научна степен „доктор” съгласно Правилника за развитието на 

академичния състав в МУ Варна. Приложеният списък с публикации по 

темата съдържа 2 научни съобщения с публикувани резюмета и 4 

същински публикации, 1 от които е в престижен американски сборник 

(2012). Всичко това дава основание за категорично положително 

становище за присъждане на  д-р Райна Нончева Мандова на 

образователната и научна степен „доктор” по медицина.  

 

 

проф. д-р Георги Ончев, дм  


