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    Дисертацията на Райна Mандова е представена в обем от 157 стр., 
включително книгопис съдържащ 228 заглавия ( 5 на кирилица и 223  от 
англоезични автори). 
              Структурата на текста включва въведение, обзор на литературата 
по темата,  постановка на изследването ( цел, задачи, хипотези, развитие 
на идеята и дизайн, изследователски и статистически методи), собствени 
изследвания ( теоретични и експериментални), анализ и интерпретация на 
данните и накрая- изводи и заключения. 

Взаимоотношенията в структурирането на текста са адекватни и 
балансирани. 
 

 Избраната тема на дисертацията е значима както от научнa   гледна 
точка, така и от приложно-практическа . Рекурентното депресивно 
разстройство и Биполярното депресивно разстройство са хронични 
заболявания, които засягат значим процент от населението, свързани са с 
висок процент психиатрична и соматична коморбидност, 
неработоспособност и инвалидизация и не на последно място със 
страдание за пациента и близките му. 

Към настоящия етап възможностоите на терапията са ограничени, 

особено по отношение склонността към рецидивиране. В този контекст 

през последните години рязко нараства интереса към резидуалните 

(остатъчни) симптоми на РДР и БАР и особено на тези от тях,които имат 

подпрагов (субклиничен) характер, защото те се оказват предвестници на 

нови епизоди на боледуване, а от друга страна са проблемни по 

отношение на дееспособността и терапевтичното повлияване. 



В увода автора обосновава значимостта на избраната тема, както от 
теоретична така и от практическа гледна точка . Напоследък нараства 
интереса към субклиничните форми на депресията и манията, които в 
миналото са били незаслужено подценени. Оказва се, че тези форми на 
боледуване, които представляват сериозен диагностичен проблем, имат 
значимо негативно въздействие върху психосоциалното функциониране и 
качеството на живот на пациентите. 

Обзорът на литературата по темата представя критичен преглед на 
публикациите по темата с анализ на техните предимства и недостатъци, 
изясняване на специфичната терминология, както и теоретико-
методологичните основания за изграждането на концептуалната рамка. 

Обект на изследването са 85 лица на възраст от 25 до 70 години с 
диагноза РДР или БАР,равномерно разпределени в две групи и 
проследени трикратно за период от 6 месеца. Този брой на лицата и това 
разделение на групи са подходящи за целите на експерименталното 
изследване.  Идеята на изследването е да се идентифицират и оценят 
множеството фактори, които влияят на хода на разстройството след 
индексен депресивен епизод. 

Целта е ясно и адекватно формулирана , свързана с 
идентификацията и оценката на произхода, спецификата и значението на 
резидуалните подпрагови и надпрагови депресивни симптоми в 
сравнителен план между проследяваните групи пациенти и тяхната връзка 
със социодемографски характеристики, специфики в динамиката на 
заболяването, черти на личността, стратегии за справяне, социално 
функциониране, стресогенни житейски събития и соматични заболявания.   

 Задачите са разделени в две основни групи: теоретико-
методологични, дизайн и подбор на изследователските инструменти   и 
експериментални процедури.   Tези две групи задачи  от една страна 
добре разграничени, а в същото време – достатъчно добре интегрирани.  

Формулираните хипотези предполагат  проверката за 
съществуването на различия в динамиката на депресивните епизоди 
между пациентите с РДР и БАР, по отношение на клиничната стойност и 
значението на резидуалните подпрагови симптоми(ППС),с фокус 
тревожност и анхедония, както и на различията в личностовите особености 
при двете групи пациенти. 

Инструментариумът използван за експерименталното изследване е 
адекватен и добре подбран.Основната част от употребените скали са се 
използвали и в голяма част от чуждите изследвания по темата. Настоящото 
проучване копира методологията и дизайна на няои от най-цитираните 
проучвания по темата, като в същото време включва повече променливи 



величини и за пръв път сравнява директно, чрез еднакви инструменти 
динамиката на рекурентната и биполярната депресия. 

 Математическият анализ е извършен с помощта на подходящи и 
съвременни статистическо-математически модели. 

Дисертанта е използвала   ясен и точен  език при излагането на 
идеите.  

Въпросът за диагностичните граници между рекурентната и 
биполярната депресия стои на вниманието на изследователите и 
клиницистите от много десетилетия. След периода, когато границите на 
РДР се разшириха твърде много, което според редица изследователи е 
неправомерно,настъпи подобен процес и по отношение на БАР, който тече 
и в момента. От друга страна, с развитие на идеята за ППС, се актуализира 
стария проблем за границите между норма и патология, което директно 
рефлектира и върху диагностичните граници на РДР и БАР. 

Данните от изследването очертават значението на ППС в частичната 
ремисия и при двете диагнози. От всички резултати става ясно, че те се 
оказват предиктор за по-ранен релапс или рецидив, поради което трябва 
да бъдат активно търсени, регистрирани и лекувани. 

В работата се поставя и фундаменталния въпрос за ролята на 
личността относно възникването и персистирането на резидуалните 
депресивни симптоми, включително и тези с подпрагов характер. Този 
въпрос се усложнява от факта,че всеки симптом причинява субективен 
дистрес, а равнището на този дистрес зависи както от самия симптом,така 
и от особености на личността, която го преживява. В такъв контекст, 
резидуалните подпрагови симптоми са едновременно субклинични 
състояния и част от личността . 

По отношение на ролята на личността в произхода и съществуването 
на подпраговите симптоми се доказва, че тревожността има силна 
положителна корелация с личностната черта невротизъм, и силна обратна 
връзка с екстраверсията. Високият невротизъм предопределя повече 
резидуални ППС, свързани с депресия и тревожност. Отвореността към нов 
опит , асертивността и съзнателността като черти на личността, оценявани 
чрез „Голямата петорка” не са свързани със появата и „поддържането” на 
ППС. 

Както твърдят редица изследователи, РДР и БАР са хетерогенни 
заболявания с различни субтипове и големи личностови вариации. Поради 
това, тези заболявания имат различна динамика и прогноза при 
различните пациенти. Големият въпрос, който винаги стои е, дали могат да 
се установят някои надеждни фактори, които да конкретизират тази 
хетерогенност. В тази връзка се залага на личностовия фактор и 



поведенческите модели (стратегии за справяне), от които се очертават 
някои предиктори на хода на болестта. 

Освен това, регистрираната  връзка между личностни черти и 
резидуалната подпрагова депресия подсказва, че някои, а може би и 
всички ППС имат двойна генеза- биологична и психологична, като може би 
относителният дял на тези фактори е различен при различните симптоми. 
Специално при тревожните симптоми, ролята на личностовата 
предиспозиция оказва може би водещо значение.  

Тъй като резидуалните подпрагови симптоми водят до по-чести 
релапси и рецидиви, а от там и до по-висока цена за обществото и 
пациентите, в здравната политика по отношение на афективните 
разстройства трябва да бъдат предприети съответните действия-
обучителни, организационни и финансови за справяне с проблема. 

В разделът на дисертацията, който съдържа описание на 
приложението на експерименталните методики, получените собствени 
резултати и анализите, нямам особени бележки. Работено е компетентно 
и са спазени необходимите изисквания при подобни изследвания. 
Резултатите са представени таблично и графично с последващ анализ в 
контекста на данните от литературата. 

Прави отлично впечатление подходящия език използван в 
описанието резултатите , както и професионалния подход в нейното 
провеждане. 

Резултатите са практически приложими. Изводите са коректни и 
произтичат от собствените изследвания.  

Заключението представлява кратко обобщение и самооценка на 
извършеното. 

Представеният автореферат отразява достатъчно пълно и точно 
пълният текст на дисертацията. 
 
Заключение: 
Представената за рецензиране дисертация от Райна Мандова разглежда 
значима проблематика от теоретична и приложна гледна точка. 
Дисертантката се е справила много добре с поставените задачи, 
формирането на хипотези, подбора и приложението на изследователски 
методи, както и с анализа и обобщението на получените резултати. 
Демонстрирано е отлично познаване на материята, широка 
информираност и способност за анализ и оценка на литературните данни. 
Самото проучване има подходящ изследователски дизайн и е извършено 
съвестно и коректно. Получените резултати обосновават нарастващия 
интерес към резидуалните подпрагови симптоми, свързани с тяхната роля 



в релапсите и рецидивите на афективните разстройства, както и 
значението на психологичните фактори за произхода и спецификата им. 
Налице са добре очертани лични приноси. Всичко това ми дава основание 
убедено да препоръчам на уважаемото експертно жури да гласува 
положително за присъждането на образователната и научна степен 
„Доктор“ на Райна Нончева Мандова. 
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