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                  Със  Заповед   №  Р-109-5/10.01.2014 г. на  Ректора  на  Медицинският  

университет – Варна  съм  определен  за  член  на  Научното  

жури,конструирано с оглед  защитата на  горевизирания  дисертационен  

труд,а  в  последствие  съм  натоварен  с  изготвяне  на  становище  за  него. 

                Книжното  тяло  на  представената  дисертация  е в  обем  от 157 

страници  и  библиография  включваща  228  литературни  източници, от  

които  5  на  кирилица  и  223  на  латиница. Представените  данни  в  текста  

са  добре  онагледени  с  помощта  на  34  фигури. 

                  Авторефератът  на  дисертацията  е  в  обем  от  60 стр.,включително  

със  списък  от  публикации  по  темата, като  отразява  достатъчно  

изчерпателно  и  коректно  пълния  текст  на  дисертацията. 

                    Изборът  на  темата  е смел  и  амбициозен, защото  от една  страна  

тя  притежава  висока  медицинска, психологична  и  социална  значимост, на  

второ  място  съчетава  фундаментална  проблематика ( норма – абнормност 

– болест )  с  нейните  практически  последствия ( резидуални  подпрагови  и  

надпрагови  депресивни  симптоми )  и  на  трето, но  не  и  по  значение, 

място, защото  реализацията  на  подобен  изследователски  проект  е  

свързана  с  различни  предизвикателства ( концептуални, методологични  и  

други ), които  се  обсъждат  интензивно  от  изследователите  по  света, но са  

далеч  от  своето  консенсусно  решаване. 



                    В  този  широк  контекст  дисертантката  формулира  цел  и  задачи, 

които  далеч  надхвърлят  изискуемите  по  стандартите  за „ малък”  

докторат. Тази  тенденция  се  запазва  и  по-нататък. Очертаните  пет  

хипотези  целят  както  проверка  на  изследователски  данни  от  чужди  

проучвания, така  и  собствени  идеи  и  емпирични  наблюдения. Това  

специално  е  разгледано  в  раздела „Развитие  на  идеята, методология  и  

дизайн”. На  първо  място  трябва  да  се  отбележи  проспективния  характер  

на  проучването, който  има  определени  предимства  пред  ретроспективния  

и  моментния  дизайн. Шестмесечният  срок  на  проследяване  е  минимално  

допустимия  и  това  е  обосновано  във  въпросния  раздел. Съществуват  2-3  

чужди  проучвания  с  продължителност  от  няколко  години, чиито  резултати  

обаче  не  се  различават  съществено  от  настоящото  проучване. 

Определено  предимство  на  работата  е  конструирания  широк  

изследователски  инструментариум, който  включва  оценъчни  и  

самооценъчни  скали  с  клиничен, психологичен   и  социален  характер, 

стандартизирано  психиатрично  интервю, анкетни  въпросници  и  

комбинация  от  различни  статистически  методи. Оценъчните  инструменти  

са  международно  утвърдени  и  имат  българска  валидизация. Подборът  на  

инструментариума  затвърждава  впечатлението, че  дисертантката  се  

стреми  да  обхване  възможно  най-цялостно  изследваното  явление, както  

и  на  промените  идентифицирани  на  различни  равнища ( симптомно – 

подпрагово  и  надпрагово, синдромно, категориално,личностово ). За  първи  

път  в  подобно  проучване  у  нас  е  приложен  петфакторния  модел  за  

изследване  на  личността, известен  като  голямата  петорка. Критериите  за  

включване  на  пациентите  в  проучването  са  подходящи  и  осигуряват  

хомогенност  на  контингента. 

                    РДР  и  БАР  са  примери  за  хронични  психични  разстройства  с  

цикличен  характер. Едно  от  най-важните  измерения  на  хроничността  са  

резидуалните  симптоми  след  ГДЕ. В  последните  20  години  постепенно  се  

затвърди  убеждението, че  не  само  надпраговите, но  и  подпраговите  

симптоми  са  вестителите  на  релапс  или  рецидив, на  хроничност  и  

страдание. С  оглед  на  тяхното  идентифициране  и  премахване  е  



необходимо  да  се  уточни  произхода  и  спецификата  им. Съществуват  три  

възможности:  1. Подпраговите  симптоми (ППС)  са  недолекувани  

надпрагови  симптоми (НПС) и  са  директна  проекция  на  биологичния  

болестен  процес; 2. ППС  са  реакция  на  боледуващата  личност, т.е. 

съществува  корелация    между  психологията  на  личността  и  резидуалните  

депресивни  симптоми; 3. ППС  са  резултат  на  интерференция  между  

биологичния  болестен  процес  и  психологията  на  личността, при  което  

относителния  дял  на  „биологичното”  и  „психологичното”  варира  при  

различните  симптоми. 

                     Дисертантката  проследява  развитието  на  два  основни  

симптома – тревожност  и  анхедония – и  установява, че  по  всяка  

вероятност  най-приемливата  възможност  е  третата  и  е  най-ярко  очертана  

по  отношение  на  тревожността,докато  анхедонията  е  в  по-голяма  степен  

биологически  детерминирана. 

                       От  категориална  гледна  точка  Р. Мандова  очертава  и  

личностният  профил  на  пациентите  с  водещ  домейн  невротизъм  при  РДР  

и  съответно  екстравертност  и  отвореност  към  нов  опит  при  пациентите  с  

БАР – депресия. Последните  два  домейна  се  явяват  предиктори  за  

използването  на  набор  от  успешни  стратегии  за  справяне  при  конкретен  

пациент,а  от  там  до  по-малко  резидуални  симптоми  и  до  по-пълноценни  

ремисии  при  същият  пациент. 

                           Едно  от  несъмненните  предимства  на  дисертацията  е  

очертаването  на  динамиката  на  РДР  и  БАР  след  индексен  депресивен  

епизод  за  период  от  180  дни.  На  края на  този  период  от  всички  

пациенти  с  униполярна  депресия  едва  12%  са  в  ремисия, а  66%  са  в  

състояние  на  подпрагова  депресия.  В  групата  на  биполярните  пациенти  

35%  са  в  ремисия, едва  8%  са  с  подпрагова  депресия,а  47%  са  в  

депресивен  епизод.  Най-важното  от  тези  резултати  е  значимото  място  на  

ППС  в  еволюцията  на  разстройството  след  индексния  епизод, преди  

всичко  при  униполярната  депресия.  Освен  това  се  налага  представата, че  

БАР- депресията  има  по-изявен  цикличен  характер, с  по-контрастно  



очертаване  на  двете  крайности ( ремисия  и  рецидив )  и  по-малко  

междинни  състояния, докато  цикличността  при  рекурентната  депресия  е  

„по-размазана”  и  със  значимо  представителство  на  междинните  

състояние.  Доколкото  цикличността  на  разстройствата  е  строго  

биологично  детерминирана, изглежда  при  РДР  факторът  „личност”  оказва  

сериозно  влияние  върху  протичането  на  разстройството, което  впрочем  

се  илюстрира  и  посредством  корелацията  на  ППС  с  личностовия  домейн  

„невротизъм”.   Смятам, че  изводи  от  подобен  род  определено  имат  

място  в  дисертацията, колкото  и  да  изглеждат  радикални.  Още  повече, че  

простото  описание  на  динамиката  на  двете  групи  пациенти, без  

формирането  на  субгрупи, не  може  да  ни  даде  необходимата  

възможност  за  по-задълбочен  анализ, защото  например  не  знаем  дали  

пациентите  които  са  в  ремисия  на  3 мес.  и  на  6 мес.  са едни  и  същи  

пациенти  и  т.н.  Формирането  на  субгрупи  обаче  изисква  по-голям  

контингент  от  пациенти, което  самата  дисертантка  отчита  като  

ограничение  възприето  по  дефиниция  от  този  изследователски  проект. 

Впрочем  Р. Мандова  много  подходящо  е  включила  в  дисертацията  си  

кратък  текст  озаглавен  „ограничения”, което  е  коректен  и  етичен  подход  

по  отношение  на  изследователския  труд  и  неговата  оценка.  

                      Обзорът  на  дисертантката  представлява  добре  структуриран  

критичен  преглед  в  областта.  Нещо  повече, в  него  се  изясняват  ключови  

понятия  и  важни  дефиниции, които  са  стожери  в  методологията  на  

темата. 

                        В  заключение, въз  основа  на  казаното  по-горе  убедено  

препоръчвам  на  уважаемото  Научно  жури  да  гласува  положително  за  

присъждането  на  образователната  и  научна  степен  „Доктор”  на  Райна  

Нончева  Мандова. 
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