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Дисертационният труд на д-р Райна Мандова е написан на  157 

страници, онагледен с 34 фигури, цитирани са 228 съвременни 

литературни източници, от които само 5 на кирилица и 223 на латиница. 

От години д-р Мандова лекува пациенти  с депресивни психични 

заболявания, системно изследва и анализира специфичните различия при 

остатъчните симптоми, особенно тези които имат подпрагов, субклиничен 

характер, които стават предвестници на нови епизоди за боледуване и са с  

различна тяжест към оценка на дееспособността и терапевтичното лечение. 

Така в своята диссертация тя си поставя сериозната цел да проучва 

произхода, спецификата за динамиката на заболяването и значението на 

тези подпрагови и надпрагови резидуални депресивни симптоми. 

Категорично д-р Мандова има богат клиничен и изследователски опит, 

който и  дава възможността да проведе сериозно научно изследване на 

специфични клинико–психологични симптоми, кореспондиращи с 

депресивните заболявания. След първоначално проследяване на тези 

симптоми, докторантката изгражда методология на изследването, с 6 

основни задачи и 5 добре формулирани хипотези,  който тя следва 

прецизно в дисертационната разработка. Методите на изследване са 

клинични и психологични: събиране на анамнезстични дани; снемане на 

психичен статус по полу-структуриран метод за диагностична оценка 

SCID-CT на DSM; четири оценъчни скали: две за депресия, тревожност и 

стресогенни събития; 2 самооценъчни скали за социално функциониране и 

личностов въпросник; анкетен методи, авторска разработка за 

социадемографски показатели. Методиките са разпределени в три основни 

етапа на изследване,  добре мотивирани.  За статистическите анализи  са 

използвани съвременни статистически методи, подходящи за поставените 

изследователски цели. Изследвани са 85 пациента мъже и жени, лекувани 

стационалро и амбулаторно с диагнози РДР или БАР, с давност на 



заболяването 3 години и най-малко 3 болестни епизода, пациенти с добър 

съгласуваност по анамнестични данни.  

Сериозната част от дисертацията е главата за резултати, анализи и 

изводи. Тук в много добра логична последователност са представени 

прецизно всички данни, статистически анализи и интерпретации за двете 

групи пациенти по всички параметри на анализ. След това е направен 

сравнителен анализ на основните параметри в трите етапа на 

пороследяване. Направено е великолепно междугрупово сравнение по 

отношение динамиката на депресивните симптоми при двете групи и 

отражението им върху социалното функциониране.  

В самостоятелна глава е анализирана динамиката на депресивните 

епизоди в двете групи. Анализирани са осем подпрагови резидуални 

симптоми при биполярните и униполярни депресии и са изведении 

сомптоми на резидулната подпрагова депрессия при РДР  и БАР. Мандова 

много детайлно анализира анхедонията, тревожността и личностовия 

преморбид към риск от депресивните заболявания.  

 

В обобщенията Мандова прави съразмерни и добре доказани от 

статистическите и сравнителните динамични  анализи няколко важни 

интерпретации, които имат приносен характер: 

 РДР и БАР са хетерогенни заболявания с различни субтипове, 

големи личностови вариации, като има различна динамика и 

прогноза при отделните пациенти. 

 Най-силно влияние за подпраговата депресия  имат 

тревожността,  невротизма, екстраверсията и копинг 

стратегиите.  

 Анализираните враимовръзки между личностни черти и 

резидуалната подпрагова депресия подсказват, че почти всички 

подпрагови симптоми 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 вероятно водещо значение.  

 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. 



 

 

Така във финалната част Мандова према и препоръчва „че 

психологичната терапия има основно място в комплексното лечение на 

резидуалните подпрагови симптоми при депресия в рамките на 

афективните разстройства”. 

 

Към дисертационната разработка нямам съществени критични 

бележки.  

 

Авторефератът отразява съществените  части на дисертацията. 

 

В заключение на своето становище считам, че дисертията на 

Райна Мандова надхвърля изискванията на докторската степен и е 

великолепен атестат за Катедрата по психиатрия и младата генерация 

лекари - научни изследователи! 

 

 Ето защо, с убеденост предлагам на уважаемите членове на 

Научното Жури да присъдят на Райна Мандова образователната и 

научна степен „Доктор”! 
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