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СТАНОВИЩЕ

от доц.д-р Георги Иванов Койчев, ДМ

София 1000ул."Дунав"22А

Относно, дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на
медицинските науки", област на висшето образование 7. "Образование и
спорт", професионално направление 7.1 Медицина, научна специалност

"Психиатрия"

на доц. д-р Петър Маринов Маринов, дм

на тема: "Апробиране на скринингов подход при депресивни и тревожни
разстройства"

Становището се представя на основание Заповед № Р-109-347 от 06.10.2016 на
Ректора на МУ Варна.

Биографични данни

Доц. д-р Петър Маринов Маринов завършва медицина през 1988 г. в
Медицинска академия гр. София Започва работа в ЦПЗ гр. Враца. През 1989 г.
спечелва конкурс за научен сътрудник в лабораторията по
невропсихофармакология. От 1997 г. е главен асистент в Клиниката по съдебна
психиатрия и съдебна психология. Придобива последователно две
специалности - психиатрия и съъдебна психиатрия.

През 2007 г. защитава докторска дисертация върху хомицидите при
шизофрения. Има над 100 реални публикации, сред които 4 монографии. Има
участие в ръководства.

Доц. Петър Маринов участва активно в дейността на Българското
психосоматично дружество, Колегиума "Частна психиатрия", Дружеството по
биологична психиатрия и Фондация Биологична психиатрия.

За периода от 2001 г. до 2009 г. заема последователно постовете главен
секретар, заместник председател и председател на Българската психиатрична
асоциация. В тези си роли той проявява забележителна активност.

Доц. Маринов участва в международни научни проекти. Два от тях са посветени
на импулсивността при зависимост и имунните разстройства при депресия.

Общи аспекти на дис г ш труд



Дисертацията е написана на 146 страници, с 37 таблици и 40 фигури.
Библиографията обхваща 308 източника, от които 6 са на български език и 302
на латиница. Във връзка с дисертационния труд са представени 16 публикации
и две монографии. Теоретичният обзор е с обем 59 страници, в две части -
"Съвременно състояние на проблема за депресиите" и "Инструменти за
скринингово изследване на депресията и тревоните разстройства у пациентите
на ОПЛ". Следващите три страници са хипотеза, цел и задачи. Контингентът и
методите на изследването са описани в 6 страници. Резултатите са
представени в 41 страници. Следва раздел "Дискусия", който е в рамките на 4
страници. Изводите и приносите са изложени в 4 страници. Накратко, но ясно
са анализирани ограниченията на проучването. Накрая е представено
заключение на изследването.

Теоретичен обзор

Анализирани са най-новите данни от изследванията върху депресивните и
тревожни разстройства. Многообразието и широкото разпространение на тези
заболявания са подценени от неспециалистите и ОПЛ. В детайли са
анализирани инструментите за скринингова диагностика. Този раздел е в
логичен преход към подбора на най-добрите методики за изследване на
проблема.

Контингент и методи

Контингентът включва 216 случайно подбрани пациенти от практиките на 16
общопрактикуващи лекари.

Авторът създава собствен инструмент от 4 въпроса, съответно за скрининг за
депресия, както и пароксизмална и генерализирана тревожност. В следващия
етап на изследването се прилагат РР1МЕ-МО и НА05.

Моделът на доц. Маринов включва три етапа в изследването. Първият е оценка
с краткия скринингов въпросник с 4 въпроса, след което през втория етап се
прилагат двата утвърдени инструменти РК1МЕ-МО и НА05. Позитивните
отговори включват пациентите в третия етап с детайлно клинично оценяване.

Надеждността е оценена с чрез Алфа на СгопЬасп и "тест-ретест".

Факторният анализ доказва качествата на инструментите.

Освен това кохортата е изследвана както в рамките на описателна статистика,
така и в корелациите между отделните симптоми и демографски показатели.

Резултати

Надеждността е включена в първата част на резултатите. Вътрешната
надеждност е много добра при всички използвани скали.



Вторият раздел разглежда тест-ретест на инструментите. При това изследване
външната надеждност е добра.

Факторен анализ

Повечето скали са еднокомпонентни, което показва, че те хомогенно изследват
конструкта. Само БСТД показва двукомпонентна структура, но това се дължи на
факта, че тя изследва както депресия, така и тревожност.

Сензитивността и специфичността на скрининговия подход се изследва чрез
статистическия метод ППК (площ под кривата). От данните е видно, че
сензитивността и специфичността на въпросите са много добри.

От анализа на кохортата се установяват накои потвърдителни факти. Така
например инсомнията е силно свързана със суицидните мисли, а депресията и
тревожността са в изразена зависимост от мултиморбидността на пациентите.

Особено интересен резултат е краткостта на времето, което се отделя за
провеждане на скрининга.

Дискусия

Дискусията е кратка, но съдържателна и показва сходствата и различията
между оригиналния скринингов инструмент с други подобни инструменти.
Изведени са предимствата на скрининговия подход, приложен в изследването.

Изводи

В групата на пациенти от практиките на ОПЛ сензитивността на скриниращите
въпроси спрямо цялостната диагностична оценка е добра (>/=0.85), а
специфичността е задоволителна (0.75).

Предиктивната валидност изчислена с помощта на 1ЧОС/АУС възлиза на 0.85 -
0.89, което е добър резултат по отношение на годността на въпросите да
предскажат с висока вероятност наличие на депресивно или тревожно
разстройство.

Вътрешната надеждност, оценена с помощта на алфата на СгопЬасп показа
много добри резултати за прилаганите в изследването инструменти.

За да се оцени външната надеждност на инструмента бяха изследвани Здрави
индивиди /п=40/ с РК1МЕ-МО. При тях се приложи методиката тест-ретест.
Резултатите за отделните симптоми бяха в приемливи граници и цялостната
оценка на тест-ретест показа, че външната валидност на инструмента е добра.

Факторният анализ на прилаганите инструменти показа, че с изключение н
БСТД, инструментите са изградени от един единствен компонент. По отношение
на БТСД логично се получи резултат от два компонента, които отразяват двете
субскали - за тревожни и депресивни разстройства.



Времето за отговор на скрининговите въпроси е кратко и средно възлиза на 2
мин. и 30 сек.

В групата на пациенти се установяват потвърдителни корелации между
симптомите на депресия и тревожност.

Приноси

Оригинални приноси

В тях основното е изградената оригинална система за скринингова диагностика,
както и моделът в три етапа за диагностична оценка.

Научно-приложни приноси

Адаптирана е българска версия на РК1МЕ-МО, доказана е ефективността на
скрининговата оценка на ОПЛ , установени са някои значими взаимовръзки,
които са установени и в други публикации.

Ограничения на проучването

Неспецифичността на депресивните и тревожни разстройства се отчита като
главно ограничение.

Авторефератът е на 86 страници, което е в рамките на общоприетите
изисквания за автореферат.

В заключение мога добросъвестно и убедено да приема, че описаният труд,
както като идея, така и като изпълнение и практическа стойност отговаря на

изискванията, позволяващи да предложа на уважаемото жури да присъди на
доц. д-р Петър Маринов научната степен „Доктор на медицинските науки".

София

17.11.2016г.

/доц.д-р Г.Койчев, ДМ/


