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РЕЦЕНЗИЯ 

 

 Дисертация а тема: „АПРОБИРАНЕ  НА СКРИНИНГОВ ПОДХОД ПРИ 

ДЕПРЕСИВНИ  И  ТРЕВОЖНИ  РАЗСТРОЙСТВА”  за  присъждане на научна 

степен „Доктор на медицинските науки”, професионално направление 7.1 „Медицина”, 

научна специалност "Психиатрия" 

 Докторант:  доц. д-р ПЕТЪР  МАРИНОВ   МАРИНОВ, дм 

 Рецензент: доц. Павлина Петкова Петкова, дм 

 Рецензията се представя на основание Заповед № Р-109-347 от 06.10.2016 на 

 Ректора на МУ Варна  

 

 Доц. д-р П. Маринов завършва Медицинска академия в гр. София  и от 1997 г. 

работи като главен асистент в Клиника по съдебна психиатрия и съдебна психология, а от 

2012 г., след което е избран за доцент по съдебна психиатрия, в Медицинския университет 

"проф. П. Стоянов" гр. Варна. Придобива специалности: "Психиатрия"  и "Съдебна 

психиатрия", защитава докторска дисертация  и е автор е на повече от 100 публикации, от  

който най-значими са 4 монографии, участие с редактиране на две ръководства - 

"Психиатрия, психология и психотерапия за общопрактикуващи лекари" и "Практическа 

психиатрия" в два тома.  

 Доц. П. Маринов  е психиатър с богат клиничен и клинико-психологичен опит на 

диагностични оценки, психиатрично терапевтично лечение, оценки на риска от рецидив и 

възможности на профилактиката при психични разстройства. Дългогодишна и 

изключително сериозна е неговата работа като съдебнопсихиатричен експерт, който 

разработва в екип стандарти и методи на експертната оценка, изготвяне и провеждане  на 

програма за следдипломна квалификация.  

 Доц. П. Маринов  участва в поредица международни проекти:  

 с екип от университета Илинойс в Чикаго, за изследване на импулсивността при 

пациенти с хероинова зависимост и личностови разстройства; 

 с  екип от университета Erasmus в Ротердам за изследване на имунните 

разстройства при депресия; 

 с екип по проект на ЕС за остри психиатрични разстройства по съдебна психиатрия 

и съдебна психология; 
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 Доц. П. Маринов е отличен преподавател и професионалист, който търси 

непрекъснато разширяване на областите, в които развива следдипломна квалификация. 

Той непрекъснато се стреми да интегрира специализираните  психиатрични знания и 

данни от изследвания в други медицински специалности и на преден план сред 

общопрактикуващите лекари. Доц. П. Маринов  има подчертано новаторски  

професионален дух и нагласа да създава мултидисциплинарни екипи за терапевтична 

практика и експертни оценки. Това го прави активен член на Българското психосоматично 

дружество, където активно участва в организиране на национални и международни 

симпозиуми и обучителни семинари. Участва в издаване на ръководство и научно 

списание, в което публикува много свои статии. Като член на  Фондация биологична 

психиатрия участва в организиране на международни обучителни модули за млади 

психиатрии и е основен лектор.  

 В представената  дисертация е водеща иновацията за създаване на скринингова 

методика, която да отсява депресивните и тревожни разстройства и да се ползва успешно 

от общопрактикуващи лекари, за да подпомага ранната диагностика и лечение. 

  

 Дисертацията на доц. Маринов е написана на 146 страници, структурирана в 

основни части и глави, данните са онагледени с прегледни 37 таблици и 40 фигури.  

Литературната справка включва 308 съвременни източника, от които преобладаващата 

част са на латиница.  Той има отпечатани две монографии и 16 публикации, които са 

свързани с дисертацията.  

 Теоретичният обзор на дисертацията е отлично систематизиран и разделен в две 

части - "Съвременно състояние на проблема за депресиите" и "Инструменти за 

скринингово изследване на депресията и тревожните разстройства у пациентите на ОПЛ". 

Тук Маринов убеждава в своята обширна информираност за най-съвременните аспекти на 

проблемите  за депресиите и  тревожните разстройства, за тяхното лечение както от 

психиатри, така и от общопрактикуващите лекари. Представени са актуални данни за 

разрастване на тревожните и депресивни разстройства в  световен план, като особен 

акцент е изведен върху многообразието на симптомите, проблеми в нозологията и 

лечението.  Тук добре е мотивирана  необходимостта от квалифициране на ОПЛ, което 

започва със снабдяването им с надеждни инструменти за диагностична оценка. Много 

детайлно са представени социалните и здравни аспекти на тревожните и депресивни  

разстройства, различия в диагностичните критерии на световните класификации, детайли 

в оценката на клиничната им картина, специфика на комуникация и полова специфичност, 

соматична обвързаност и  коморбидност. Подробно са проследени създадените към този 

момент в западно европейската практика и у нас, въпросници и скринингови инструменти 

за клинично и психологично изследване. Отделено е значително внимание на 

инструментите за скринингова диагностика, като на всеки един от тях той е представил 
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своята лична оценка от изследователския си опит за силните и слаби характеристики на 

инструмента.   

 В отделна част е представен първият инструмент, PRIME-MD  за първична оценка 

и грижа на психичните разстройства и  добре е аргументиран изборът му, извършен чрез 

сравнителна съпоставка с други инструменти. В отделни подчасти с много детайлни 

параметри е представена последователността на процедурите и статистическите анализи 

за направената българска адаптация и възможностите  на инструмента  за отсяване на  пет 

основни психични разстройства. Представен е и вторият основен инструмент – Болнична 

скала за тревожност и депресия (БСТД) на авторите Zigmond и Snaith, известна с 

широкото приложение в немедицинската практика, общата медицина и социалната 

популация. Скалата има много добрата чувствителност и разделителна специфичност в 

оценката на тези две разстройства, което го прави надежден инструмент за научни 

изследвания. 

 В главата за организация на изследването много добре са структурирани целта, 

задачите и хипотезите на изследване. Целта на научната разработка е центрирана към 

изследване ефикасността на скринингова система за оценка на депресивните и тревожни 

разстройства в първичната здравна мрежа чрез скринингови въпроси и последващо 

детайлно изследване на клиничната картина. Формулирани са 6 основни задачи 

обхващащи задълбочено изследване на сензитивност и специфичност на скрининговите 

инструменти и тяхната предиктивна валидност, както и върху изследване на 

взаимовръзките в симптоматологията на депресивните и тревожни разстройства при 

пациенти на ОПЛ. 

 В проведеното научно проучване са включени 216 пациенти от 16 практики на 

ОПЛ от цялата страна. На базата на дългогодишния си клиничен и клинико-психологичен 

опит, доц. Маринов е изработил собствен теоретичен конструкт и скринингов 

диагностичен инструмент от 4 въпроса, два от които са скрининг за депресия и два са 

скрининт за пароксизмална и генерализирана тревожност.  За да сравни и валидизира 

качествата на своя диагностичен инструмент, той използва адаптираните от него варианти 

на скринингови инструменти PRIME-MD и БСТД (HADS). Двата инструмента са 

релевантни към поставените цели и могат да отговарят на сравнителния анализ в научното 

изследване. Адаптирането на инструментите е направено спрямо препоръките на СЗО. 

 Така доц. Маринов извършва последователно отделни стъпки в научния 

диагностичен модел: изработването на собствения инструмент, прилагане на двата 

сравнителни инструмента и при отчитане на достатъчно скринингови данни за наличие на 

депресивно и/или тревожно разстройство, се провежда детайлен преглед с верификация на 

диагнозата. Извършването на научното изследване става в десет отделни етапа: най-

напред са установени дескриптивните характеристики на кохортата, след това 

анализирани отговорите на дефинираните скринингови въпроси в изследваната кохорта,  
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анализиране на отговорите в двата сравнителни инструмента. Тогава се преминава към 

анализ на взаимовръзките в кохортата и корелационни взаимовръзки между демографски 

характеристики и клинични данни от въпросниците. В следващ етап е изследвана ролята и 

корелацията на инсомнията с други значими фактори, ролята на паниката в суицидното 

поведение. Накрая са изчислени предикативната валидност на скриниращите въпроси за 

депресия и тревожност, както и тяхната чувствителност и специфичност на скриниращи 

въпроси. Приложена е съвременна статистическа програма на SPSS.  

 Надеждността  на инструментите е оценена в два основни аспекта - вътрешна 

надеждност, изследване чрез Алфата на Cronbach и външната надеждност изследвана  чрез 

метода "тест-ретест", провеждан в рамките на 24 часа. Прецизно направените 

статистически анализи показват, че вътрешната надеждност е в рамките от добра до 

отлична при отделните инструменти, а външната надеждност е в добрите граници за  

общоприетите от този тип изследвания.  

 Направеният отново подробно и прецизен  факторен анализ,  дава сериозна 

информация за много доброто качеството на използвания инструментариум. Проведен е 

дескриптивен анализ на извадката, както и корелациите между отделните симптоми и 

симптомни области. Последвалият факторен анализ на скалите показва, че те са 

еднокомпонентни  с висока степен на значимост (р<0,0001), което подчертава тяхната 

хомогенност и консистентност в изследването на контингента. Изключение прави само 

БСТД, където са очертани двата отделни фактора на тревожност и депресия. Това 

двукомпонентното разделяне при БСТД отразява основни характеристиките на 

инструмента, който изследва депресивни и тревожни симптоми. 

 Направеният след това регресионен анализ, при авторския скринингов инструмент, 

показва високата предиктивна валидност на отделните въпроси и комбинацията на 

двойките А1 и А2 за депресивно разстройство и Б1 и Б2 за тревожно разстройство. 

 Сензитивността и специфичността на скрининговия подход е изследвана  чрез 

съвременния статистическия метод ППК (площ под кривата), проведен за всеки отделен 

въпрос.  Резултатите са във високите параметри на утвърдителност, което дава основание 

на автора да приеме, че сензитивността и специфичността на въпросите са много добри. 

 От статистическите анализите  на кохортата са установени няколко потвърдителни 

факти: за инсомнията, която  е силно свързана със суицидните мисли; за депресията и 

тревожността, които  са в изразена зависимост от мултиморбидността на пациентите. 

 Интересни и важни за практиката са поредица  статистически анализи и клинични 

интерпретации направени от автора: напр. женският пол е предиктор за положителен 

отговор за тежко изразена тревожност, дистимия или анхедония; образованието не е 

значим фактор; телесните заболявания са по-чести при по-тежките форми на депресия; 

напредналата възраст засилва тежестта на тревожността; дистимията и анхедонията са 
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предиктори на депресивен епизод; инсомнията и тревожността в съвкупност с 

депресивните разстройства са самостоятелни фактори с особена стойност в реализирането 

на опасни последици от депресия и тревожност, като двете имат пряка позитивна 

корелация със суицидното поведение; паническите пристъпи са валиден предиктор за 

тежестта на суицидните мисли; наличието на паническа тревожност в миналото е 

предиктор за разгръщане на междупристъпна тревожност. 

 В дисертацията специално е отбелязано, че провеждането на скрининговото 

изследване става за много кратко време, което е ценно за медицинската практика и 

блокира отклоненията в отговорите на пациентите, които настъпват при умора и 

изчерпване в продължителни изследвания. 

 В отделна част доц. Маринов провежда собствена дискусия, структурирана в две 

части. При нея отново се отбелязват основните аспекти на научното проучване и неговото 

сравнение със сходни проучвания на различни автори. Тук той показва своята коретност 

да определя слаби страни и ограниченията, както на другите инструменти, така и на 

собствения.  

 Маринов прави много коректни обобщени оценки, че скрининговата система „не е 

панацея” в диагностиката на депресивните и тревожни разстройства, че депресивната 

хипотеза може да се впише в различни нозологични групи и от тук приема, че 

„регистрирането на депресия е с висока специфичност, но не и спрямо 

етиопатогенетичния модел на заболяването”. Сходно е и отсяването на тревожното 

разстройство, което може да се впише в широка нозологична рамка, което налага 

провеждане на детайлен клиничен преглед след скрининга. От тук той прави заключение, 

кореспондиращо с добрата медицинска практика, че скринингът „не цели да постави 

задълбочена диагноза, а да алармира за наличие на синдром, който може да се простира в 

широки нозографски граници”. Но този скринингов инструмент променя нагласите на 

ОПЛ и насочва вниманието им към най-честите тревожни и депресивни разстройства, 

което дава шанс за тяхното ранно диагностициране и лечение. 

 Във втората част, Маринов прави обобщения за депресивните и тревожни 

разстройства и за предиктивната валидност на двойките  скриниращи въпроса за депресия, 

генерализирана и паническа тревожност в изследваната голяма кохорта.  Сравнена е 

честотата  на установената депресивност и тревожност, спрямо тази от данните на 

европейските епидемиологични изследвания. От данните е интерпретирана и високата 

предиктивна стойност на положителните отговори в двойките въпроси за депресия и 

тревожност, включително сензитивност и специфичност на генерализираната и паническа 

тревожност. Обобщени са взаимовръзките между: мислите за самоубийство, паническите 

пристъпи и тежестта на депресията; разстройствата на съня и суицидните мисли; 

разстройствата на съня и прогнозата за разгръщане на депресия при недепресивни 

пациенти. 
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 Всеки направен извод Маринов отнася към медицинската диагностична и 

терапевтична практика на ОПЛ, което кореспондира с поставените цели.  

 В последната  част на дисертацията доц. Маринов определя коректно спрямо 

постигнатите анализи и клинични интерпретации собствени приноси: 

  

 Два оригинални приноси за авторския скринингов инструмент за депресивни и 

тревожни разстройства и модел за двуетапна скринингова оценка от положителен отговор 

на скринингов инструмент до детайлен скрининг с адаптирана версия на оценъчен 

инструмент, последван от клинично интервю с диагностична насоченост. 

  

 Три научно-приложни приноси за адаптация на скринингов инструмент,  доказана 

ефективност на авторски скринингов   инструмент за депресия и тревожност, приложим в 

работата  ОПЛ и направен клиничен анализ на изследвана голяма кохорта от болни в 

първичната здравна мрежа със задълбочен анализ на симптоматологията им.  

 

 Много коректно доц. Маринов   определя ограниченията на своето проучване и 

планира бъдещи научни разработки. 

  

 Авторефератът е добре разработен и отговаря на добрите научни стандарти.   

 Към представения дисертационен труд нямам съществени критични бележки, но 

имам препоръка към доц. Маринов - Да направи допълнение към своята разработка за 

използване на скрининговите инструменти и от клинични психолози, които могат да 

задълбочават оценката си с клинико-психологично насочено интервю, така и с проективни 

тестове. 

 В своето заключение на рецензент искам да подчертая, че дисертационният труд 

на доц. д-р Петър Маринов е изключително прецизно разработен в частта на научното 

изследване, статистически и клинични анализи, обобщения и интерпретация, които са 

обвързани с подобряване на диагностичната и терапевтична практика на ОПЛ у нас. 

Изработеният диагностичен скринингов инструмент  е изключително ценен принос за 

подобряване на квалификацията на общопрактикуващите лекари в диагностичните оценки 

на тревожните и депресивни разстройства и важни аспекти на тяхното лечение. Това е 

сериозен принос, който психиатрите правят към общопрактикуващите лекари, а от там 

към по-ранната диагностика и по-ефективна терапия на най-разпространените психични 

разстройства сред българското население. С този отлично разработен скринингов 

инструмент и конкретните анализи за тревожните и депресивни разстройства в 

българската общност, доц. Маринов реално извършва сериозно реформиране и 

подобряване на общопрактикуващата  медицинска специалност, което заслужава 

адмирации! Дисертационният труд отговаря на високите научни и професионални 

стандарти и е отличен атестат за Катедрата по психиатрия  на Медицинския университет в 

гр. Варна! 
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