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МОНОГРАФИЧЕН/ХАБИЛИТАЦИОННЕН ТРУД: „ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ НА ПОЛА“ 

 
„Психофизиология на пола“ е системно проучване върху същността и 

невробиологичните основи на психофизиологичните различия между мъже и жени. 

Монографията прави системен анализ на литературни източници по проблема и 

представя на този фон резултати от собствени изследвания на автора. 

Общият обем на изданието е 190 страници. Монографията е структурирана в две 

глави: Глава 1. „Къде са видни психофизиологични разлики между мъже и жени?“; 

Глава 2. „На какво се дължат психофизиологичните разлики между мъже и жени?“. 

Първата глава съдържа пет раздела с подраздели, а втората – три, с подраздели. 

Списъкът с използваните източници включва 442 заглавия, от които 25 на кирилица, 

останалите на латиница. 

Първият раздел от първата глава е посветен на когнитивните функции. 

Поставен е акцент на вербалните, зрително-пространствените и математическите 

способности. Цитирани са голям брой проучвания, чиито резултати свидетелстват за 

превъзходство на жените по вербални способности и в редица аспекти от използването 

на езика: плавността в използването на думите (вербална флуентност), способностите 

за словесни аналогии и категоризиране на думите по смисъл, езиково разбиране, 

граматически и лексикални умения, четене. Изложени са данни, показващи 

наднационалния характер на превъзходството на жените по различни аспекти на 
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вербалните способности. Засегнат е и онтогенетичният аспект. Представени са 

собствени данни на автора от изследване на  вербално базирани познавателни процеси, 

по-конкретно вербалната памет. Използван е тестът на пиктограмите, който позволява 

оценка едновременно на семантичната и на асоциативната памет. Установени са 

достоверно по-високи резултати (по-висока успеваемост) на жените и значим ефект на 

пола върху резултатите от теста на пиктограмите (информативен за някои измерения на 

вербалната памет). 

По-нататък в първия раздел се прави обзор на литературни данни, 

свидетелстващи, че мъжете превъзхождат жените в решаването на задачи с 

пространствен и ориентационен характер. Представен е един от най-широко 

използваните тестове в този тип изследвания – Mental rotation test. В контекста на друга 

пространствена дейност – пространствената навигация – са описани прилаганите от 

мъжете и жените когнитивни стратегии в този тип познание. Жените по-често прилагат 

егоцентричната стратегия, а мъжете предпочитат алоцентричната. За зрително-

пространствената преработка важна роля имат и механизмите за контрол на 

пространственото внимание, в които доминира дясното полукълбо. За продукт на това 

дяснохемисферно доминиране се счита „псевдонеглижирането” – леко изразена 

асиметрия в разпределението на пространственото внимание, състояща се в отдаване на 

по-голямо внимание на лявата половина на екстраперсоналното пространство. 

Демонстрация на съществуването на този феномен, а и способ за оценката му, е Visual 

line bisection task, при който е обичайно субективният център да е изместен наляво от 

действителния. Представени са данни от собствено проучване, което има за цел да 

провери дали съществуват полови различия в степента и в направлението, на 

псевдонеглижирането. Получените резултати са в съзвучие с повечето публикувани до 

момента данни за несъществени полови различия в степента и посоката на 

псевдонеглижирането, демонстрирани в теста за разполовяване на линии. В анализа на 

резултатите от този тест се правят препратки към предишни собствени проучвания, в 

които като тестова задача е използван “Паралелограмът на Sander
 
”. 

В следващ подраздел е направен критичен анализ на литературните данни за 

половите различия в математическите способности. 

В заключение на първия раздел от първата глава когнитивните различия между 

двата пола са аналитично обсъдени в контекста на половите различия в 

латерализацията на мозъчните функции. Описани са основните модели на полови 

различия в мозъчната латерализация: хипотезата на Jerry Levy, моделът на McGlone, 

хипотезата на “огънатата клонка” на Sherman. Представени са данни от предишни 

собствени изследвания, в които се констатира по-ранно пубертетно съзряване при 

леворъките момичета, за които авторът има данни, че са по-добри в теста за вербална 

памет. Изказано е мнение, че това кореспондира на хипотезата на Sherman, която 

предполага, че едно по-ранно езиково развитие и съзряване може да “огъне 

когнитивната клонка” към вербално (лявохемисферно) „предпочитане“ и открояване на 

лявохемисферните функции. Вербално-невербалното разделение на компетенциите 

между лявото и дясното полукълбо е използвано и за обяснение на математическото (не 

аритметичното) превъзходство на мъжете, като е обосновано с идеята на Annett и 

Kilshaw, че ролята на математиката е да разработва езици, чрез които да се описват 
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аспекти от човешкото познание, които иначе биха могли да бъдат разбрани само в 

зрително-пространствени образи (т.е., чрез дясната хемисфера). 

Вторият раздел на първата глава е посветен на емоциите и емоционалността. 

Представени са утвърдените схващания, че жените са по-емоционални и емоционално 

реактивни от мъжете, схващания основани на наблюдения върху поведенческия израз, 

(т.е. експресията на емоциите), интензитета на емоционалното преживяване, 

емоционалната памет. Засегнат е и въпросът за физиологичните корелати на 

емоционалните преживявания. Чрез това, че жените „екстернализират“ в лицев израз и 

словесна форма своите емоции повече отколкото мъжете, е частично обяснено защо 

при жените невинаги има твърде силна физиологична възбуда. Мъжете са склонни да 

„интернализират“ своите емоции повече от жените. Мъжете може да не дават явен 

лицев израз на емоциите си, но генерират по-голямо вътрешно напрежение, 

включително и физиологично. Мъжете като че ли „извеждат“ емоциите си повече от 

вътрешната физиологична информация. Жените „извеждат“ емоциите си повече от 

социалната настройка и контекста. Представен е полово диморфичен анализ на един 

чисто човешки феномен – плачът и емоционалните сълзи. Направени са асоциации и с 

психопатологията на емоциите чрез мненията на автори, които считат, че особеностите 

в „емоционалния стил” на жените, в определена степен, обясняват защо афективните 

разстройства при тях са по-чести. 

Третият раздел на първата глава е посветен на половите различия в 

личностовите черти. Те са разглеждани като вътрешни фактори, отчасти 

детерминирани от опита и отчасти предопределени от наследствеността и 

физиологията, които обуславят характерни модели на мислене, чувства и поведение. 

Личността е сложна психологична конфигурация, което предполага и твърде много 

измерения за анализ. Затова дискусията е ограничена в рамките на „големите пет” 

личностови черти (Big Five Personality Traits): extraversion, neuroticism, agreeableness, 

conscientiousness, openness. Описани са изследвания и данни за това, че нивата на 

екстравертност, невротизъм,  благосклонност (сътрудничество), добросъвестност 

(съзнателност) при жените по принцип са по-високи. Посочено е, че като цяло не са 

типични полови различия за отвореността (откритостта) към нов опит, която 

охарактеризира интелекта, потребността на личността от интелектуален напредък и 

израстване, отразява въображението, креативността, интелектуалното любопитство, 

естетическите преживявания,. Това кореспондира с липсата на различия в общия 

когнитивен потенциал на мъже и жени. Засегнати са и основните позиции в дебата 

относно причините за половите различия в личностовите черти – социално-културни 

влияния и полово-стереотипната ролева социализация, от една страна, и биологичния и 

еволюционния възгледи, които постулират, че половите различия се дължат на това, че 

мъжете и жените са различно („диморфично”) ангажирани в репродукцията на вида и в 

родителския принос за потомството. 

На този фон от литературни данни, и в контекста на по-биологизираните 

схващания на Айзенк (и други учени), са представени собствени сравнения на нивата 

на екстраверсия, невротизъм и тревожност при мъже и жени. В съзвучие с 

литературните данни са намерени при жените по-високи екстраверсия и невротизъм, но 

липсва статистическа достоверност на разликите. Статистически достоверни различия 
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между мъже и жени липсват и в нивата на личностова и реактивна тревожност, макар 

да се наблюдава известната от литературата тенденция за по-висока личностова 

тревожност при жените. Намерените количествените измерения на ефекта на пола 

върху личностовата тревожност (d на Cohen = 0.34) се вграждат в заключенията на 

мета-анализите по проблема, които посочват ефект на пола върху тревожността d = 0.28 

(като жените са по-тревожни от мъжете). 

Доколкото когницията и личностовата индивидуалност са представени в стила 

на мислене на индивида, в четвъртия раздел на първата глава са представени собствени 

анализи на стиловете на мислене при мъже и жени, оценявани по методиката на 

Benziger. Тази методика е един от психометричените инструменти за оценка на 

мисловните (когнитивните) стилове, които се опитват да отчитат структурно-

функционалните зависимости в поведението. Концепцията на Benziger следва идеите на 

Карл Густав Юнг за психологическите типове и се родее с т. нар. четириквадрантен 

структурно-функционален модел на човешкия мозък. Според този модел: 1/ мозъкът е 

организиран в две чифтни макроструктури – двете хемисфери и двете половини на 

лимбичната система; и 2/ индивидуалните особености в човешката менталност 

(респективно мисловните стилове) са продукт от различната степен на доминиране на 

някой от четирите компонента. Съгласно вижданията на Benziger, всеки от тези 

квадранти е „носител“ на определен информационно-преработвателен модус и 

обезпечава съответен стил на мислене: логично-аналитичен – ляв фронтален регион; 

представно-интуитивен – десен фронтален; последователно-оперантен – ляв базален; 

чувствено-хармоничен – десен базален. Резултатите показват по-изразени различия в 

„чувствено-хармоничния“ стил по  Benziger, по който жените превъзхождат мъжете с 

повече от единица. Параметрите на този стил кореспондират на личностовия домейн 

благосклонност (сътрудничество), по който жените превъзхождат мъжете. 

Петият раздел на първата глава е посветен на психофизиологичната 

реактивност. Изтъкнато е, че реакцията спрямо стрес съдържа не само вегетативни и 

ендокринни компоненти. В нея са интегрирани и психо-емоционални и поведенчески 

промени. Изложени са някои от съобщаваните разлики между мъже и жени в 

субективното психологично и поведенческо отреагиране при стрес. Жените: изпитват 

субективно повече стрес, отколкото мъжете; съобщават повече соматоформни 

симптоми; склонни са да възприемат стресовите събития в живота като по-стресиращи, 

отколкото го правят мъжете; като цяло, показват по-висока уязвимост от стрес. От 

вегетативните реакции при стрес е обърнато внимание на промените в сърдечната 

честота, във вариабилността на сърдечния ритъм, в систоличното и диастоличното 

артериално налягане, в регионалния кръвоток, в кожната температура, в 

потоотделянето и електрическото съпротивление на кожата – всички отразяващи 

бързите промени в активността на вегетативната нервна система, чийто симпатиков дял 

инициира и поддържа физиологичната възбуда и отговора известен като „fight-or-

flight”. Някои от цитираните данни са: мъжете показват по-изразен отговор на кръвното 

налягане, отколкото жените, а те пък се характеризират с по-изразено нарастване на 

сърдечната честота; при жени, намиращи се в стрес, субективната тъга, тревожност и 

страх корелират значимо с промените в сърдечната честота; мъжете показват по-

изразен отговор на диастоличното налягане. По-нататък са представени полови 
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различия в хормоналните реакции при стрес. Посочени са данните за по-високи нива на 

адреналин в кръвта при мъже в сравнение с жени. Изложени са, макар и 

противоречивите, сведения за полови различия в кортизоловия отговор: за като цяло 

несъществени полови различия в кортизоловата реактивнист и за повече повишени при 

мъже стойности на АКТХ и кортизол, в сравнение с жени. В този раздел е представен и 

един слабо познат, алтернативен на „fight-or-flight”, стресов отговор, проявяващ се при 

жените – „tend-and-befriend”. Изложени са вижданията на Taylor за ключовата роля на 

окситоцина в невроендокринните механизми на „tend-and-befriend”. 

В петия раздел са представени и анализирани резултатите от две собствени 

проучвания, посветени на връзката между  личностови черти, психофизиологична 

реактивност и пол. Първото е „Личностова тревожност и сърдечно-съдов отговор 

спрямо умствен стрес при мъже и жени“, а второто – „Невротизъм и съдов отговор 

спрямо умствен стрес при мъже и жени“. В първото проучване общите изчисления 

(заедно мъже и жени) показват, слаба положителна корелация между личностова 

тревожност (ЛТ) и реактивност на сърдечната честота (СЧ). При всеки пол обаче, 

корелацията между ЛТ и реактивност на СЧ показва други измерения. При мъже се 

наблюдава значителна (статистически достоверна) положителна корелация, а при жени 

ЛТ корелира негативно с промените в СЧ. Що се отнася до съдовата реактивност – 

стойността на коефициента на корелация, изчислена съобразно всички получени 

резултати (заедно мъже и жени), показва липса на корелация между ЛТ и съдова 

реактивност при ментален стрес. При анализ на резултатите по пол обаче зависимостта 

между ЛТ и съдова реактивност спрямо умствен стрес се представя по различен начин. 

При мъже е налице значителна (статистически достоверна) положителна корелация, а 

при жени корелацията е негативна. Обобщено се заключава, че високотревожните мъже 

се характеризират с по-силно изразена кардиоваскуларна реактивност при стрес, докато 

високотревожните жени се характеризират с по-слабо изразен стресов отговор на СЧ и 

съдовия тонус. Изказва се предположение, че ЛТ “обслужва” по различен начин 

стресовия отговор при жени и при мъже. Установената при мъже позитивна корелация 

между ЛТ и сърдечно-съдова реактивност при стрес може да се тълкува като 

свидетелство, че при мъже по-високата ЛТ действа като катализатор на автономните 

измерения на стресовия отговор. При жени е възможно по-високата ЛТ да компенсира 

в някаква степен тенденцията за по-слабо симпатико-адренално реагиране.  

Второто проучване има за цел да потърси полови различия в потенциалните 

асоциации между невротизъм и съдов отговор спрямо умствен стрес. При мъже 

изчисленията показват статистически недостоверна негативна корелация между 

невротизъм и съдов тонус в покой. При жени обаче е установена значима позитивна 

корелация между ниво на невротизъм и съдов тонус в покой. Степента на напрежение в 

съдовата стена по време на умствения стрес корелира позитивно, почти достоверно, с 

невротизма само при жени. Получените резултати потвърждават, че невротизмът се 

отразява в нивото на напрежение на сърдечно-съдовите регулаторни механизми преди 

и по време на умствен стрес. При жени са налице данни за прекомерна антиципаторна 

сърдечно-съдова реакция. Липсата на значима корелация между невротизъм и съдова 

стрес-реактивност при мъжете подсказва, че поне някои от всички механизми, които 
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осигуряват мозъчната интеграция на когнитивни процеси, емоции и автономен контрол 

при стрес оперират различно при мъже и жени. 

Втората глава на монографията е фокусирана върху потвърдените и 

предполагаеми основи и причини за психофизиологичните разлики между мъже и 

жени. В първия раздел са изложени много данни за структурно-функционалните 

корелати на психофизиологичните различия. Относно вербалната флуентност 

изследванията чрез нервно-образни методики сочат полова специфика в активността на 

долната темпорална извивка вляво, малкия мозък, предната и задната цингуларна кора 

вляво, в горната фронтална извивка вдясно, в дорзолатералната префронтална кора 

вдясно, предната цингуларна кора вдясно. Във всички тези участъци активацията при 

мъже значително надвишава активацията при жени. В допълнение на това при жените 

се наблюдава нарастване на активността в десния хипокампален гирус и хипокампа. По 

отношение на вербалната памет – при жените е наблюдавана билатерална активация на 

фузиформената кора, докато фузиформената активност при мъже е била фокусирана в 

лявата хемисфера. 

Тестът за умствена ротация също е съпътстван от специфична активация при 

мъже и жени. При жени е налице двустранна активация в интрапариеталната бразда, в 

горния и в долния париетален лобул, в долния темпорален гирус и в премоторните 

зони. За разлика от това, мъжете показват по-изразена активация в дясната парието-

окципитална бразда, лявата интрапариетална бразда и левия горен париетален лобул. 

Специфично само за жените е установена изразена активност в десните фронтални 

региони, което се интерпретира като доказателство за различни когнитивни стратегии 

за разрешаването на задачи с ментална ротация. 

В първия раздел на втората глава е представено и известното от литературата за 

структурно-функционалните корелати на емоциите. В няколко мозъчни региона 

активацията се различава при оценката на емоционални образи от мъже и жени – 

задцентралната извивка, хипокампа, путамена. Потенциалният невробиологичен 

механизъм на половите различия в дълготрайната емоционална памет се свързва с 

асиметричното ангажиране на амигдалата. При съответните процеси на информационна 

преработка при мъже е активна дясната амигдала, а при жени – лявата. 

Отделено е внимание на половата специфика в някои от вероятните субстрати и 

на личностовите черти. При жени е установена обратна корелация между тревожните 

измерения на личността и регионалния мозъчен обем в предната част на лявата 

префронтална кора – по-малък обем в посочената зона се асоциира с повече изразеност 

на чертите на тревожността. 

Представени са и данните за различна схема на мозъчна активност при мъже и 

жени в стресови ситуации. Менталният стрес при мъже се асоциира с активация на 

дясната префронтална кора и снижена активност в лявата орбитофронтална кора, 

докато при жени се активират структури на лимбичната система – вентралният 

стриатум, путамен, инсула и цингуларна кора. Доминиращата десностранна 

префронтална активност по време на стрес при мъже корелира съществено и с промени 

във физиологични параметри, като кортизоловия отговор, например. 
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Накратко са изложени изследванията на колектива на Ragini Verma, в които чрез 

Dffusion Tensor Imaging се визуализира структурния конектом и се откриват уникални 

полови различия в мозъчната свързаност. 

Вторият раздел от втората глава е посветен на приноса на половите хормони за 

възникването и поддържането на психофизиологичните различия между мъже и жени. 

Посочват се изследвания, чиито резултати позволяват да се допусне,  че тестостеронът 

влошава вербалните функции, например вербалната флуентност и вербалната 

перцепция. За естрогените има данни, че осигуряват предимство на жените във 

вербалните умения и вербалната памет. За подобни тенденции говорят и представени 

собствени данни от изследване на семантичната памет по метода на пиктограмите при 

жени в различни фази на менструалния цикъл. 

Що се отнася до пространствените умения, данните за влиянието на 

тестостерона не са еднозначни. Според някои, между нивата на циркулиращия 

тестостерон и резултатите от теста за умствена ротация като цяло няма връзка. Други 

съобщават негативна корелация между нивата на слюнчения тестостерон и резултатите 

в зрително-пространствен когнитивен тест при мъже, но при жени корелацията е била 

позитивна. Много са обаче данните, включително и от експерименти с животни, според 

които тестостеронът дава предимства за реализацията на пространствените функции. 

По отношение на естрадиола, има проучвания, които сочат неблагоприятни негови 

ефекти върху пространствените способности при жени, и други според които нивата на 

серумния естрадиол директно корелират с резултатите от теста за умствена ротация при 

мъже.  

Във връзка с изясняване на отношенията между полови хормони и емоции, в 

литературата присъстват сравнения при жени в различни фази на менструалния цикъл – 

в ранната фоликуларна фаза (при ниски нива на естрогени и прогестерон), в 

овулаторната фаза (при високи нива на естрогени и ниски на прогетерон) и в 

лутеалната фаза (при високи нива на естрогени и прогестерон). Установено е, че 

жените в ранната фоликуларна фаза са най-прецизни в точното и бързо разпознаване на 

лицевия израз на гняв, тъга и страх в сравнение с останалите групи. Експерименти 

върху животински модели, говорят, че половите разлики в емоционалната памет се 

потенцират от високи нива на естрогените. 

Анализът на влиянието на половите хормони върху афективното поведение се 

доразвива в подраздел, озаглавен „Полови хормони, психика, емоции, поведение – 

поглед отвъд нормата“. След един кратък обзор на асоциациите между полови хормони 

и психопатология са обособени два фокусирани подраздела, посветени съответно на 

синдрома на предменструално напрежение (СПМН) и предменструално дисфорично 

разстройство (ПМДР), и на връзките между тестостерон и агресия. 

За СПМН и ПМДР са представени разбиранията за етиопатогенетичната роля на 

дисбаланса във взаимодействието на хормони и невротрансмитери, в комбинация със 

психо-социален стрес. Изложено е как прогестерон и естрогени взаимодействат с двете 

невротрансмитерни системи на мозъка, от чието функциониране в значителна степен 

зависят емоциите и контрола на поведението – серотонинергичната и GABA-ергичната. 

Конкретизирана е ролята на алопрегнанолона (ALLO), който се свързва с 

невростероид-свързващо място в тип А рецепторите за GABA.  
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В подраздела за тестостерон и агресия са идентифицирани онези форми на 

агресивно поведение, които са андроген-зависими, и са направени препратки към 

исторически и крос-културни изследвания, които свидетелстват, че мъжете 

действително са по-агресивни от жените. Изложени са вижданията за това, как 

тестостеронът предизвиква агресия, въздействайки върху мозъчните структури и 

невротрансмитерните системи, контролиращи агресивното поведение. Обърнато е 

внимание на т. нар. негеномни механизми на въздействие на стероидните хормони. 

Споменати са модулиращите ефекти на тестостерона върху вазопресина, който е 

въвлечен в непровокираната агресия. 

Специално и обстойно внимание е отделено на организиращите ефекти на 

тестостерона през пренаталния период от развитието на мозъка. На този фон е 

представено отношението между дължините на 2-и и 4-и пръст на ръката (2П:4П), 

което се използва през последните години като индиректен маркер за пренаталните 

нива тестостерон. Високите пренатални нива на тестостерон или високото отношение 

тестостерон/естрогени (т.е., когато индивидът е бил изложен in utero на относително 

по-високи нива на тестостерон) обуславят по-ниски стойности (“мъжки тип”) на 2П:4П, 

и обратно – по-ниските относителни нива на тестостерон (ниско отношение 

тестостерон/естрогени) се асоциират с по-високи стойности (“женски тип”) на 2П:4П. 

Представени са данните от собствено проучване сред българи, в което се доказва 

половият диморфизъм в 2П:4П и е изчислена величинта на ефекта на пола, доказваща 

достоверността на намерените полови различия. Пак чрез собствени данни е доказано и 

твърдението на някои автори, че полови различия съществуват и в други пръстови 

отношения – освен 2П:4П,  достоверно по-ниски при мъже са и 2П:5П, 3П:5П, 3П:4П и 

4П:5П. Изложени са наличните до момента литературни данни за корелации между 

2П:4П и различни психофизиологични измерения – когниция, емоции, личностови 

черти. В този контекст са представени резултати и от две собствени изследвания. В 

първото е търсен отговор на въпроса дали и до каква степен може да се мисли, че 

пренаталните организиращи ефекти на тестостерона допринасят за нивата на 

личностова (ЛТ) и реактивна и тревожност (РТ) по-нататък. Оценявана е корелацията 

между 2П:4П и ЛТ и РТ и са сравнявани стойностите на 2П:4П между нискотревожни и 

високотревожни мъже. Изследвани са само мъже, защото има съмнения, че 

формирането на 2П:4П и съзряването на някои мозъчни региони не тече еднакво при 

мъже и жени. Така, изследването само на мъже и евентуално установяването на 

корелации на 2П:4П с тревожността, би дало основания да се мисли именно за 

андрогенна зависимост. Намерена е значима негативна корелация между нивата на РТ и 

стойностите на 2П:4П на дясната ръка (2П:4Пд). Средната стойност на 2П:4Пд в групата 

на нискотревожните индивиди е достоверно по-висока в сравнение със стойността на 

2П:4Пд в групата на високотревожните. От установеното може да се предполага, че по-

високи пренатални нива на тестостерона се асоциират с по-високи нива на РТ. 

Второто собствено проучване, посветено на 2П:4П има за цел да изследва 

корелацията между 2П:4П и съдовата реактивност спрямо умствен стрес, и да сравни 

стойностите на 2П:4П при нискореактивни и високореактивни спрямо умствен стрес 

лица. Изследвани са отново само мъже, заради изложените по-горе причини. 

Установена е статистически значима негативна корелация между 2П:4П на дясната 



9 

 

ръка и релативните промени в съдовата реактивност. В групата на високореактивните 

лица средната стойност на 2П:4П на дясната ръка е по-ниска, отколкото в групата на 

нискореактивните лица. Получените резултати се тълкуват като връзка между 

стойностите на 2П:4П на дясната ръка и съдовата реактивност спрямо умствен стрес 

при мъже. Данните могат да се приемат за свидетелство, че високи интраутеринни нива 

на андрогени (представени като ниско 2П:4П) се асоциират с висока съдова 

реактивност спрямо умствен стрес по-късно в живота. 

Накрая на втория раздел от втората глава чрез литературни и собствени данни е 

разискван въпросът доколко сезонът на раждане може да бъде информативен за 

пренаталната хормонална среда. 

В последния раздел на втората глава, озаглавен „Природа или възпитание, или 

нещо по-сложно“, е разискван един от най-дискусионните в науката за поведението 

въпроси – „nature and nurture“. Проблемът за психофизиологичните различия между 

двата пола е представен в координатната система на „Био-психо-социалния модел“, 

интегриращ по-модерните виждания от началото на 21-и век. 

В цялото изложение на монографията, с цел илюстрация и по-лесно вникване в 

проблематика са втъкани произведения на живописта, цитати от художествената 

литература и житейски истории, превърнали се в христоматийно четиво. 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ С ISSN И СБОРНИЦИ С ISBN 

 

Публикациите, представени от доц. д-р Златислав Стоянов, д.м.н., за участие в 

конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор“ в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика 4.3. Биологически науки, 

по научна специалност „Физиология на животните и човека“ могат да бъдат тематично 

групирани в 6 направления: 

1. Публикации по проблеми на мозъчната асиметрия и на (лево/десно)ръкостта 

(номера по списъка: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 33, 

34, 35); 

2. Публикации по проблеми на психофизиологичната реактивност и зависимостта 

ѝ от личностовите черти (номера по списъка: 8, 16, 31); 

3. Публикации по проучвания, интерпретиращи 2П:4П (номера по списъка: 20, 21, 

32); 

4. Публикации, касаещи регулаторните ефекти на аналози на витамин D върху 

калциево-фосфорната обмяна при заместване на бъбречната функция в стадий 5 

на хроничното бъбречно заболяване (номера по списъка: 22, 28, 29); 

5. Публикации, посветени на невробиологичните предпоставки и 

патофизиологичните механизми на тревожността и депресивните разстройства 

(номера по списъка: 11, 25, 30); 

6. Научни обзори за имуномодулаторния и противотуморен ефект на пробиотиците 

и рекомбинантния човешки еритропоетин (номера по списъка: 1, 17). 
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Публикации по проблеми на мозъчната асиметрия и на (лево/десно)ръкостта 

 

С понятието мозъчна асиметрия се обобщават анатомичните, неврохимичните, 

физиологичните и поведенческите различия между двете хемисфери. В литературата 

широко се използват и термините латералност и латерализация, когато се визира 

специфично асиметрията на мозъчните функции. Латерализацията се разпростира 

върху сензориката и перцепцията, когнитивните процеси, вниманието, обучението, 

паметта, емоциите, контрола и осъществяването на автономните функции (сърдечна 

дейност, невроендокриниум, имуннитет). Наблюденията сочат, че не всички индивиди 

се вграждат в доминиращите (“стандартните”) схеми на асиметрия и показват 

специфика във функционалната диференциация на хемисферите. Пример за такава 

индивидуалност е леворъкостта. Счита се, че типът на мануалната доминантност 

(ръкостта), като моторна асиметрия, е не само една от проявите на хемисферната 

латерализация на мозъчните функции, но и своеобразен маркер за специфичност в 

характеристиките на церебралната латерализация. 

Научните наблюдения върху мозъчната асиметрия започват през 30-те години на 

XIX век, когато Марк Дакс (1836) за първи път свързва специфично говорни смущения 

(афазия) с увреждания на лявата хемисфера. На тези ранни етапи от научната история 

на проблема е посветена публикация №24. В публикацията се откроява как проблемът 

за латерализацията на мозъчните функции се заражда в хода на противоречивата 

дискусия (Franz Joseph Gall, Jean-Pierre-Mаrie-Flourens и др.) за и против локализацията 

на церебралните функции. Отдадено е подобаващо внимание на изследванията на Paul 

Broca, който установява, че причина за речевите разстройства е увреждането на 

фронталната област, конкретно, задната част на третата челна извивка, и на схващането 

му, че лявото полукълбо е водещо в контрола на речевите функции, и сложните 

мануални движения. Критично е интерпретирано предположението на Broca, че 

функционалната хемисферна асиметрия не е вродена характеристика на мозъка, а е 

продукт на образование и цивилизация. Анализът на литературните сведения от това 

време, направен в публикацията, идентифицира и зараждането на проблема за половите 

различия в латерализацията на мозъчните функции. В публикацията се констатира, че 

ранните модели на мозъчна латерализация, доминирани от френските изследователи от 

ХІХ век, недооценяват ролята на дясното полукълбо. Към неговата функционална роля 

обръщат вниманието изследванията на Karl Wernike, Hugo Liepman, Jules Bernard Luys. 

На тях е отделено внимание и в първата глава на публикация №34. В нея е изведено 

как през трийсетте години на 20-и век се стига до ревизия на отношението към дясното 

полукълбо като към второстепенна половина на мозъка. Ражда се тезата, че лявото 

полукълбо, очевидно, е доминантно по реч и основаните на нея функции, а дясното – 

доминантно в пространствения гнозис и неречевите функции. По-нататък обстойно са 

описани жалонните проучвания на Penfield и Roberts (1959) с директното електрическо 

дразнене на различни зони от мозъка, на Wada и Rasmussen (1960) с преходна наркоза 

на едно от полукълбата, на Sperry и сътрудници (1969) сред пациенти, подложени на 

калозотомия (“split-brain” пациенти). Така е обрисувана еволюцията до съвременния 

възглед, че двете хемисфери са специализирани за различни преработки на 

информацията и на базата на функционалната си специфичност динамично си 
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взаимодействат и взаимнодопълващо си сътрудничат в мозъчното подсигуряване на 

психичните, соматичните и висцеро-вегетативните функции. В първата глава на 

публикация №34 са описани и етапите в проучването на специфичния проблем мозъчна 

асиметрия и (лево)ръкост. 

Въпреки, че въз основа на обобщените данни се знае, че около 10% от човешката 

популация са леворъки, проучванията на честотата на леворъкостта (пропорциите 

на мануална доминантност) не затихват. Причината е, че съществуват етнически, 

расови и географско-регионални различия. Във втора глава на публикация №34 са 

представени резултатите от две проучвания на пропорциите на ръкостта в българската 

популация, проведени през интервал от 15 години. Първото е основано на анкетирането 

на 2605 лица, а второто – на 600. Статистически достоверни разлики между 

пропорциите, намерени в двете проучвания не са установени. Въз основа на обобщения 

масив от данни за 3205 лица е показано, че честотата на леворъкост в българската 

популация е 6.3% , а на недесноръкост (леворъки и лица с ниска степен на десноръкост) 

е 11.1%.  

Макар, че са предложени много теории, причините за ръкостта все още са 

неясни. Някои хипотези се придържат стриктно към биологичната и генетичната 

перспектива. В други се изхожда от генетичната основа, но се отчита ролята на 

случайни или закономерни влияния на околната среда. Теорията за “десния тласък” 

(Right Shift Theory) на Annett (1972) отдава „декстралитета“ на самостоятелен ген с два 

алела (RS+ и RS–), като RS+ (фактор на “десния тласък”) се явява доминантен и 

определящ за развитието на типична лявохемисферна доминантност за реч. Този ген не 

е пряко детерминиращ, но значително повлияващ ръкостта. Ако факторът на “десния 

тласък” е налице в индивида, то той е предопределен да бъде с латерализирани в лявата 

хемисфера речеви функции и деснорък. Предсказваният от теорията процент на 

леворъките в популацията е 12.5%. Според модела на McManus (1985) ръкостта също се 

контролира от два алела на един ген. Единият алел – “D”, кодира декстралитет, а 

другият – “С” не кодира синистралитет, а случайност в оформянето на мануалните 

предпочитания. Съгласно количествените анализи на McManus шанс за леворъкост има 

при около 15% от популацията – хората, при които “С” е експресиран. Шансът е 50:50 

и затова, според модела, честотата на леворъкостта нормално трябва да е 7.75%. 

Посочените две хипотези са подложени на проверка в изследването представено в 

публикация №9. По принцип, ако гени определят ръкостта, би трябвало да има 

стабилни “стандартни” популационни пропорции на типовете мануална доминантност. 

При сравняването на популационните пропорции на ръкостта в проучвания, отделени 

от 15-годишен интервал, процентът на леворъките е почти съвпадащ – съответно 6.2% 

и 6.8%. Това потвърждава очакванията на генетичните хипотези за стабилни във 

времето популационни пропорции на основните типове мануална доминантност. 

Същото може да се каже и за пропорциите на ръкостта в категории 

недесноръкост/десноръкост. Обобщеният процент на леворъките, намерен в 

българската популация – 6.5% – е твърде близък до предсказвания от модела на 

McManus (7.75%). Ако се отчете относителният дял на лицата представящи се като 

десноръки, но са били под натиск да изоставят предпочитаното боравене с лявата ръка 

и приучавани да боравят с дясната, може да се твърди, че процентът на реално 
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леворъките в България е още по-близък до предсказвания от модела на McManus. 

Анализирането на резултатите в категории недесноръкост и десноръкост кореспондира 

повече на постановките в хипотезата на Annett, според която мануалната доминантност 

не трябва да се разглежда в бинарно измерение (леворъки и десноръки), а като 

континуум съдържащ различни степени на доминантност. Установените проценти на 

недесноръки в двете проучвания – между 10.7% и 13% са около предсказваните от 

Right Shift-теорията 12.5%. 

Сред теориите за пренаталните и перинаталните фактори, повлияващи 

развитието на мозъка и ръкостта важно място заемат теориите за пренаталните нива и 

ефекти на тестостерона. Като че ли най-популярна, най-често цитирана, но и най-

дискусионна е хипотезата на Geschwind and Galaburda (1985). Хипотезата твърди, че по-

високи от нормалните интраутеринни нива на тестостерон, действайки през критични 

периоди от феталното развитие на мозъка, обуславят дяснохемисферна доминантност 

по реч, лявохемисферна зрително-пространствена доминантност и леворъкост. 

Постановките на тази хипотеза са подложени на проверка в разработките представени в 

публикации с номера 10, 15, 3, 13, 2 и 4. В публикация №10 се съобщава за 

констатирани статистически достоверни полови различия в пропорциите на ръкостта 

сред българите. Според конкретното проучване, относителният дял на леворъките 

(9.8%) сред мъжете е по-висок от този (5.2%) сред жените. Същото важи и за 

категорията недесноръкост – 15.5% мъже срещу 10.5% жени. Получените резултати 

кореспондира с повечето данни, представени в литературата. Могат да се тълкуват в 

подкрепа на теорията на Geschwind и Galaburda. Тя не отричат генетичните механизми 

по принцип, но слага акцент на тестостерона като фактор на “левия тласък”. Логично е 

андрогенната продукция на феталните тестиси да осигурява по-силната изразеност на 

тестостероновия “ляв тласък” при мъжките фетуси (от там и по-високата честота на 

леворъкост сред мъжете). 

Публикация №15 има за цел да потвърди констатациите на едно предишно 

проучване, установило различно, в сравнение с десноръки, разпределение на 

ражданията на недесноръки по сезони. Базирано на извадка от 255 човека, то не доказва 

със статистическа достоверност различията в сезонните трендове на раждане на 

десноръки и недосноръки, но разкрива същите, вече наблюдавани, тенденции – 

относителният дял на родените недесноръки е по-голям от средния, сред лицата родени 

през зимата и през август. Съвпадението на тенденциите от двете проучвания е 

използвано като мотив данните да се обединят и да послужат за един по-надежден 

анализ, основан вече на извадка от 3182 лица и представен в публикация №3. Целта е: 

1/ да се сравнят относителните дялове на недесноръките родени в четирите сезона с 

относителните дялове на десноръките родени в отделните сезони; 2/ да се проследи по 

сезони динамиката в пропорцията на ръкостта (недесноръки/десноръки); 3/ да се оцени 

вероятността индивидът да бъде деснорък или не в зависимост от сезона на раждане. 

При десноръките е ясно показана тенденцията за нарастване на ражданията през 

пролетта и лятото. При недесноръките са налице два пика – през зимата и през лятото. 

Статистически достоверна разлика в сезонното разпределение на ражданията на 

десноръки и недесноръки се доказва само при мъже. Данните сочат, че сред мъжете 

родени през зимата, т.е. чието ранно интраутеринно развитие е протекло през месеци с 
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дълъг фотопериод (защото са заченати през пролетта), делът на недесноръките е 

достоверно над средното ниво. Допуска се, че нивата на половите хормони могат да 

варират синхронно с продължителността на деня (фотопериода). Пролетта е сезон, през 

който би трябвало значимо да се прояви обратната зависимост между продължителност 

на деня и мелатонинова секреция, респективно да се редуцира инхибиторният ефект на 

мелатонина върху ендокринната активност на гонадите и нивата на половите хормони 

да се повишат. В този смисъл, находката при мъже кореспондира на предположението 

на Geschwind и Galaburda, че е възможно синхронни с фотопериода сезонни колебания 

в нивата на половите хормони да модулират латералността и ръкостта. Може да се 

допусне, че при мъжките фетуси с генотип “позволяващ” недесноръкост, 

предполаганото пролетно-лятно повишение в нивата на половите стероиди играе 

ролята на “изместващ наляво” (“left shift”) фактор. Хипотетично може да се допусне, че 

ефектът на сезона се медиира от майчиния тестостерон, за който се знае, че  може да 

преодолява плацентарната бариера и да повлиява развитието на феталния мозък. Не е 

изключено именно високи нива на майчините андрогени през пролетта и ранното лято 

да играят ролята на “изместващ наляво” фактор за фетусите с генетичен потенциал за 

недесноръкост. 

Хипотезата на Geschwind и Galaburda е трудно да се подложи на директна 

проверка, поради затруднения ръкостта да се корелира директно с обективни данни за 

пренаталната хормонална среда. Могат да се направят обаче някои индиректни 

заключения, въз основа на измервания на отношението между дължините на втори и 

четвърти пръст на ръката (2П:4П). Това отношение се е утвърдило през последните 

години като широко използван индиректен маркер за пренаталните нива на 

тестостерона. Високите пренатални нива на тестостерон обуславят по-ниски стойности 

на 2П:4П, и обратно – по-ниските относителни нива на тестостерон се асоциират с по-

високи стойности на 2П:4П. В публикации 13, 2 и 4 е използван именно този методичен 

подход. В публикация №13 са представени предварителните данни от сравняване на 

2П:4П при леворъки и десноръки. В този по-ранен етап на проучване не са установени 

статистически достоверни различия в 2П:4П между двете изследвани групи – леворъки 

и десноръки. Идентифициран е обаче един показател – 2П:4Пд–л – който е с различна 

стойност при леворъки и десноръки. По-ниските му (макар и недостоверно) стойности 

при леворъки, в съответствие с тълкуванията известни от литературата, подхранват 

съмнението, че леворъките лица е възможно да са били експонирани in utero на по-

високи нива на тестостерон. В публикация №2 са представени резултатите от по-

нататъшното развитие на изследването, чието начало е представено в публикация №13. 

Представени са данните за 36 мъже – 18 леворъки и 18 десноръки. Препочетено е да се 

изследват само мъже, за да се избегне ефекта на половия диморфизъм в резултатите. 

Сравнявани между двете групи са 2П:4П на дясната ръка, 2П:4П на лявата ръка, 

средното 2П:4П, и разликата на 2П:4П на дясната и лявата ръка (2П:4Пд–л). Този път 

категорично, със статистическа достоверност, е доказано, че 2П:4Пд–л има по-ниски 

стойности при леворъки. Съгласно известните от литературата тълкувания, ниската 

стойност на 2П:4Пд–л свидетелства за относително по-високи пренатални нива на 

тестостерона. Според литературните данни: мъже с ниско 2П:4П на дясната ръка, в 

сравнение с 2П:4П на лявата ръка, е вероятно да са били изложени in utero на 
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въздействието на високи нива на тестостерон; мъже с негативни стойности на 2П:4Пд–л 

са по-сензитивни към тестостероново въздействие, отколкото мъже с положителни 

стойности на 2П:4Пд–л. На този фон намерените отрицателни стойности на 2П:4Пд–л при 

леворъки мъже говорят в подкрепа на хипотезата на Geschwind и Galaburda, според 

която високите интраутеринни нива на тестостерон обуславят леворъкост. В 

публикация №4 е показно, че свързана с типа на ръкостта (леворъкост, десноръкост) 

специфика в стойностите на 2П:4П съществува и при жени. При тях отношението 

2П:4Пд–л е също достоверно по-ниско при леворъки жени. Тази разлика възниква (както 

и при мъже) въз основа на различния образец на асиметрия в 2П:4П при леворъки и 

десноръки. При десноръки 2П:4П на дясната ръка е по-високо от 2П:4П на лявата ръка, 

докато при леворъки е обратно. Заключението е, че постановките на хипотезата на 

Geschwind и Galaburda са валидни и при жени. В глава 2-ра на труд №34 са обобщени 

резултатите въз основа на констатираното при мъже и жени. Стойностите на 2П:4П на 

дясната ръка при леворъки са достоверно по-ниски от тези стойности при десноръки. 

Сравнението на 2П:4П на лявата ръка показва по-високи стойности при леворъките, 

при гранична достоверност на различията.  Налице обратен образец на асиметрия на 

2П:4П при десноръки и леворъки. При десноръки стойностите на 2П:4П на дясната 

ръка са достоверно по-високи от стойностите на 2П:4П на лявата ръка. При леворъки 

има достоверно по-ниски стойности на 2П:4П на дясната ръка в сравнение с лявата. 

Различният образец на асиметрия се отразява в стойностите на 2П:4Пд–л – този 

показател има положителна стойност при десноръките и отрицателна при леворъките, 

като различията са статистически достоверни. 

Към теориите за пренаталните и перинаталните фактори, повлияващи 

развитието на мозъка и ръкостта се отнасят и теориите за патологичната леворъкост, 

според които в някои случаи леворъкостта е нормален феномен, а в други – проява на 

патология. Съществуват данни, че родовият стрес може да повлияе ръкостта – сред 

преждевременно родени, сред новородени с много ниска телесна маса или с 

левостранни малки интравентрикуларни хеморагии процентът на леворъките е по-

висок (до 20%). Според някои автори за патологична леворъкост се касае при 5% от 

леворъките, а според други пропорцията на патологично леворъките може да е 50%. В 

няколко изследвания по проблема е съсредоточено внимание върху поредността на 

раждането и възрастта на родителите като рискови за бременността и раждането 

фактори. Публикуваните до момента данни се разминават. Някои изследвания не 

намират взаимовръзка между ръкост и поредност на раждането, както и не се 

установява асоциация между възраст на майката и тип на мануалната доминантност 

при потомството. Други проучвания обаче водят до обобщението, че първо или 

четвърто и следващо раждане, както и възраст на майката под 20 или над 30 години 

могат да обуславят повишен риск от родов стрес, а от там и риск за патологична 

леворъкост (недесноръкост). В глава 2-ра на труд №34 са представени резултатите от 

собствено проучване, целящо да анализира: 1/ честотата на недесноръкост сред 

индивиди, родени от майки на различна възраст – <20 години, 20÷29 години и ≥30 

години; 2/ честотата на недесноръкост сред първородните (1), вторите (2) и трети и 

следващи (3+) деца; 3/ вероятността индивидът да бъде недеснорък в зависимост от 

възрастта на майката и от поредността на раждането. Констатирано е, че процентът на 
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недесноръките в потомството се увеличава с нарастване на възрастта на майката, като 

сред децата родени от майки на ≥30 години недесноръките достигат 13.6%. Различията 

в пропорциите недесноръки/десноръки сред родените като първи, втори или 3+ деца са 

недостоверни, въпреки високия процент на недесноръки (14.2%) в потомството от 

късните раждания (3+ деца) на многораждалите жени. Прави впечатление и 

сравнително високият процент недесноръки сред първородните деца на жени ≥30 

години (16.1%). Получените резултати сочат, че част от категоризираните в литера-

турата като рискови бременности – първа и 3+ при жени над 30 години, се представят с 

повишена честота на недесноръкост сред потомството им. Авторовите разсъждения над 

резултати са, че набелязалите се асоциации между напреднала възраст на майката (≥30 

години) и 3+ поредност на раждане, и повишена честота на недесноръкост са 

медиирани не толкова от родов стрес, а от други фактори. Редица учени подчертават, че 

раждането в по-късна възраст крие не само по-висок риск от родови усложнения, но и 

от генетични аномалии в плода, знае се, че при жени над 35 години нараства рискът от 

хромозомна патология и спонтанни генни мутации. Някои изследователи допускат, че 

роля за повишената недесноръкост сред потомството на къснораждащи жени може да 

играят свързани с броя на ражданията утеринни промени или изменения в хормоналния 

статус на жените – фонов или по време на бременността. Изследвания при примати 

констатират при по-възрастните мултипара изразено снижаване на естрогеновите нива 

и корелация между това понижение и повишената експресия на леворъкост сред 

потомството. Поради тази причина са уместни препратки към теориите за пренаталната 

хормонална среда и латералността – ако действително нивото на естрогените е ниско, 

то може да се очаква, че е повишено отношението тестостерон към естрогени. Това 

предположение е в съгласие с хипотезата на Geschwind и Galaburda. Заключението, 

направено въз основа на резултатите от това проучване е, че “патологична леворъкост” 

съществува, но е с малък принос при формирането на популационните пропорции на 

ръкостта. Не изключено, освен това, част от случаите, интерпретирани като 

“патологична леворъкост”, да са продукт на по-изразено наслагване на околни фактори 

(например хормонални) върху нормалните генетични механизми предпрограмиращи 

ръкостта. 

Наличието на свързани с типа на ръкостта особености в латерализацията на 

мозъчните функции (за което вече стана дума) закономерно поражда въпроса еднакво 

ефективнa ли e мозъчнaтa дейност при десноръки и леворъки. В по-тесните анализи се 

обсъждат конкретни способности, отразяващи хемисферните компетенции – например 

езикови способности, зрително-пространствен анализ, музикални таланти. В по-общ 

план се обсъждат базовият когнитивен потенциал, стратегиите на обработка на инфор-

мацията, когнитивните и мисловни стилове при десноръки и леворъки. В публикация 

№18, озаглавена „Различават ли се леворъките от десноръките по своите умствени 

способности: какво показват нашите данни?“ са обобщени и представени резултати от 

собствени изследователски проекти, чийто интегрален анализ би спомогнал да се отго-

вори на въпроса доколко има, и в кои аспекти, явни когнитивни различия между 

леворъки и десноръки. За да се извлече полезна информация в избрания контекст, на 

допълнителна статистическа обработка са подложени седем показателя, тестувани в 

различни предишни авторови изследвания: времето на сензомоторна реакция и 
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скоростта на преработка на информацията; обемът и точността на краткосрочната слу-

хова памет; обемът на семантичната памет (оценявана по метода на пиктограмите с 

изчисляване на коефициента на опосредствено запомняне – КОЗ); точността на 

изпълнение на геометрично-конструктивната задача “Паралелограм на Sander. 

Значението на фактора ръкост е преценявано по величината на ефекта (effect size – ES), 

представена чрез стандартизираната разлика на средните (d на Cohen). От седемте 

показателя, голям ефект (ES≥0.8) е налице само при два – тези от геометрично-

конструктивната задача. Тази задача изисква дистантно-координатна оценка на 

пространствени отношения, при която предимство има дясното полукълбо. Леворъките 

лица се справят по-успешно със задачата, обезпечавана, по принцип, от функ-

ционалните компетенции на дясното полукълбо. Констатирането на ефект на мануал-

ната доминантност в една “дяснохемисферна” задача, като “Паралелограма на Sander”, 

закономерно поражда интерес към показателите в една “лявохемисферна”, като 

тестуването на семантичната памет. Изчисленията на ES показват твърде малък (<0.2) 

ефект на ръкостта върху ефективността на семантичната памет. Върху нея обаче е 

установен значим ефект на пола в съзвучие с очакваното – жените превъзхождат 

мъжете във вербални по характер („лявохемисферни“) задачи. Другите анализи 

показват, че типът на мануалната доминантност не е отразен значимо (ES<0.2) в такива 

интегрални базови показатели за когнитивния потенциал като времето на сложна 

сензомоторна реакция и скоростта на преработка на информацията. Обобщаването на 

получените в няколкото изследвания резултати сочи, че за съществени когнитивни 

различия между леворъки и десноръки не може да се говори, и че базовият функциона-

лен капацитет на интегративните мозъчни функции, респективно когнитивният 

потенциал, при десноръки и леворъки е сходен. Единствената очертала се специфика е 

в зрителната перцепция и анализ на пространствено-координатни отношения, което е в 

съзвучие със становището, че различията между леворъки и десноръки се проявяват 

особено в сферите на компетентност на дясното полукълбо. 

Съществуващи литературни данни дават основание да се предполaга, че същест-

вува и връзка между типа на мануалната доминантност и особеностите на личността. 

Въпреки, че има автори, които не намират съществена разлика между личностовите 

черти на лица с различен тип мануална доминантност, много публикации подхранват 

опитите за психологична типологизация на леворъките. Особено внимание е съсредото-

чено върху емоционалността. За леворъките се посочва: че са емоционално лесно 

раними; показват по-изразени колебания в настроението; демонстрират по-високи нива 

на депресивност и тревожност; имат снижена толерантността към емоционален стрес и 

рискът от психологичен дистрес е по-висок; показват по-високи балове в скалите за 

невротичност, което е показател за емоционална нестабилност. Обзор на тази 

проблематика е направен в глава 2-ра на труд №34, където са представени и 

резултатите от собствено проучване, което сравнява личностовите черти при леворъки 

и десноръки по данни от тестовете на Айзенк и на Спилбъргър. Изследвани са 32 

леворъки (16 мъже и 16 жени) и 32 десноръки (16 мъже и 16 жени). От приложения тест 

EPI на Айзенк, обект на внимание са двете скали: екстраверсия–интроверсия и 

невротизъм. Намерено е, че средното ниво на екстравертност при леворъки е почти 

еднакво с това при десноръки и е в дипазона на амбивертност. Същото може да се каже 
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и за невротизма, чиято 24-балова скала варира между полюсите на емоционалната 

стабилност и емоционалната нестабилност. Средните нива на невротизъм при леворъки 

и десноръки са твърде близки (в рамките на нормостеничния диапазон), без ста-

тистическа достоверност на минималните различия. Двуфакторният ANOVA не 

разкрива значим ефект на ръкостта върху нивата екстраверсия и невротизъм. Чрез теста 

на Спилбъргър се оценяват две измерения на тревожността – личностова и реактивна. 

Тревожността е неделимо свързана с невротизма. При личностовата и реактивната 

тревожност също не се открива значим ефект на ръкостта. Както десноръките, така и 

леворъките показват почти еднакви средни стойности на личностова тревожност, 

попадащи в диапазона на умерената степен. Средните стойности на реактивната 

тревожност не се различават достоверно. Строго погледнато, резултатите се подреждат 

в поредицата от данни, които не намират значима (статистически достоверна) разлика в 

личностовите черти от афективната сфера и в темперамента на лица с различен тип 

мануална доминантност. Констатирани са обаче тенденции, съобщавани в литературата 

– за по-висока невротичност при леворъките. 

Има становища, че личностната индивидуалност е физическа манифестация на 

когнитивните функции, при които, както стана дума, се говори за свързана с типа на ръ-

костта специфика. Двете измерения – персоналност и когниция – са експресирани в 

стила на мислене на индивида. Ето защо е логично да се предполага съществуването на 

свързани с типа на ръкостта особености в стила на мислене – например, твърди се, че 

“дивергентното мислене” е по-често срещано сред леворъки (по-специално – мъже). В 

глава 2-ра на труд №34 е представена собствена оценка на когнитивните (мисловните) 

стилове при леворъки и десноръки по методиката на Benziger (виж по-горе). 

Статистическият анализ не разкрива достоверна разлика в пропорциите на четирите 

стила при леворъки и десноръки. Все пак прави впечатление относително по-високият 

процент (37%) на лицата с предиспозиция към последователно-оперантно мислене 

(лявобазален тип) сред леворъките, в сравнение с десноръките (16%). Тази разлика е 

резултат най-вече от спецификата при жените – 47% от леворъките са предразположени 

да се осланят на последователно-оперантно мислене. 

В глава 2-ра на труд №34 е засегнат и въпросът за „психофизиологичната цена“ 

на умствения стрес при леворъки и десноръки. Интелектуалните процеси се 

характеризират с определено ниво на напрежение на регулаторните системи и 

механизми, което се отразява в различни автономно-физиологични показатели В 

изграждането на стресовия отговор мозъчните хемисфери дават своя принос в 

съответствие със специфичните си функционални компетенции. Становището, че 

мозъчната асиметрия е отразена в комплекса на стресовата реакция, води след себе си 

предположението, че асоциираните с типа на ръкостта индивидуални различия в 

мозъчната асиметрия обуславят специфика в психофизиологичния отговор спрямо 

стресорни въздействия при десноръки и леворъки. До момента в литературата са 

съобщени нееднозначните резултати от само няколко изследвания. На този фон са 

представени резултатите от собствено проучване, което има за цел да сравни промените 

в периферния съдов тонус по време на ментално натоварване при 32 леворъки и 32 

десноръки (по равен брой мъже и жени). По фотоплетизмографски (ФПГ) способ са 

регистрирани и са записвани обемните промени в периферния кръвоток. Анализирани 
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се записи по време на физически и умствен покой, и по време на ментален стрес. 

Менталното натоварване се състои в тестуване на краткосрочната слухова памет за 

цифри, комбинирано с умствена аритметична задача. За реактивните промени в 

съдовия тонус се съди по относителните промени [(стрес – покой) / покой] във 

фотоплетизмографския показател “модул на еластичност” (МЕ) – α/Т. Получените 

резултати показват, че в изходното състояние на покой стойностите на α/Т при 

десноръките и при леворъките са твърде близки и в рамките на физиологичната норма. 

Сходните стойности на МЕ при десноръки и леворъки говорят, че в покой регулацията 

на съдовия тонус се осъществява при сходна активност на автономните (а вероятно и 

хуморалните) механизми за контрол. По време на менталното натоварване α/Т нараства 

достоверно и при двете групи. Това нарастване следва да се приема като индикатор за 

усилени симпатико-адренални въздействия върху периферните кръвоносни съдове. 

Прави впечатление обаче разликата между съдовата реактивност при леворъки и 

десноръки по време на ментален стрес: относителната промяна [(стрес – покой) / покой] 

в α/Т при леворъки е достоверно по-голяма от относителната промяна при десноръки, т. 

е. – реактивността при леворъки е по-висока. Причините за по-силно изразената 

симпатикова активация (отразена в по-голямо нарастване на съдовия тонус) при 

леворъките са интерпретирани в светлината на хемисферните компетенции в 

автономния контрол, когницията, емоциите и централно-автономната интеграция. 

В публикация №33 са представени резултатите от опита разликите в 

психофизиологичната реактивност при леворъки и десноръки да се обяснят с разлики 

в пренаталните нива на тестостерона. Оценявана е корелацията между стойностите 

на 2П:4П (респективно, пренаталните нива на андрогени) и съдовата реактивност 

спрямо умствен стрес при леворъки и десноръки. Намерено е, че при леворъки като 

цяло (в цялата извадка – мъже и жени) липсва значима корелация (r = 0.17) между 

стойностите на 2П:4П (т.е., пренаталните нива на андрогени) и промяната в α/Т. 

Същото може да се каже и за десноръките като цяло (r = 0.02). Очедидно, няма 

основание различията между леворъки и десноръки в степента на психофизиологична 

реактивност да се свързват пряко с пренатални организиращи ефекти на тестостерона. 

Очертана е обаче известна полова специфика, по-изразена при десноръки. При жени е 

набелязана умерена положителна корелация между 2П:4П на дясната ръка и 

относителната промяна в α/Т, като при десноръки жени тази зависимост доближава 

статистическата достоверност. Казано с други думи, има основание да се приеме, че 

при жени по-ниските нива на пренаталния тестостерон (по-ниското отношение 

тестостерон/естрогени) се асоциират с повишена психофизиологична реактивност по-

късно в онтогенезата. За разлика от това, при десноръките мъже корелацията между 

2П:4П и реактивната промяна в α/Т е отрицателна, значителна и статистически 

достоверна. При десноръки мъже може да се допусне, че по-високи нива на 

пренаталния тестостерон се асоциират с по-висока реактивност. Дали набелязаната 

полова специфика може да се счита за пряк резултат от организиращи (по време на 

феталното развитие) ефекти на тестостерона върху мозъчните региони на централно-

автономна интеграция, или е опосредствана от андрогенно зависими черти на 

личността, трябва да се уточнява с допълнителни проучвания. Неясна е и 
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“биологичната логика” за разнопосочност на тенденциите в асоциацията (доколкото 

съществува) при мъже и жени. 

Реакцията на човека спрямо ментални предизвикателства е комплексен 

“продукт” на когнитивни процеси, емоции и централно-автономна интеграция. Този 

реактивен отговор се индивидуализира от особеностите на личността. В контекста на 

индивидуалните особености в психофизиологичната реактивност е недостатъчно 

изучена ролята на ръкостта (леворъкост, десноръкост), свързвана от много автори с 

особености в латерализирани мозъчни функции. В глава 2-ра на труд №34 и в 

публикации с номера 14 и 5 са представени данни от проучване на зависимостта на 

психофизиологичната реактивност от личностовите черти при леворъки и десноръки. 

В публикация №14 са представени резултатите от предварителния етап на 

проучването. Изследвани са 10 леворъки и 10 десноръки лица (по равен брой мъже и 

жени в група). Личностовите черти са охарактеризирани чрез Spielberger Anxiety 

Inventory за личностова тревожност (ЛТ) и реактивна тревожност (РТ), и чрез Eysenck 

Personality Inventory за невротизъм (Н). Избрани са тези личностови черти заради: 1/ 

тясната им асоциация с емоционалните преживявания и съпътстващите ги сърдечно-

съдови реакции; 2/ данните за специфика в емоционалността на леворъките. За 

психофизиологичната реактивност се съди по промените в периферния съдов тонус 

(оценяван по фотоплетизмографски способ – виж по-горе) по време на ментално 

натоварване (предизвикано по описаната вече процедура). Резултатите набелязват 

статистически недостоверни тенденции за негативна корелация между ЛТ и Н, и съдова 

реактивност при леворъките. С цел да се потвърди или отхвърли наличието на тези 

тенденции е увеличен броят на изследваните лица до 32 леворъки и 32 десноръки (по 

равен брой мъже и жени в група). Резултатите са съобщени в публикация №5. 

Установява се, че при десноръките лица липсва корелация между изразеност на 

личностовите черти и съдовата реактивност. При леворъки се потвърждава тенденцията 

негативната емоционалност (Н и ЛТ) да корелира негативно с психофизиологичната 

реактивност. Корелацията между невротизъм и съдова реактивност обаче е слаба (r = –

0.22), а между личностова тревожност и съдова реактивност достига умерена: r = –0.31. 

Тази тенденция високият невротизъм и личностова тревожност при леворъките да се 

съпътстват с ниска реактивност и обратно, е резултат от умерената негативна 

корелация при леворъки жени: между невротизъм и съдова реактивност – r = –0.39; 

между личностова тревожност и съдова реактивност – r = –0.47. При леворъки мъже 

корелация между личностови черти и съдова реактивност по време на умствен стрес 

липсва. При десноръки мъже, обаче, съществува умерена до значителна позитивна 

корелация: между невротизъм и съдова реактивност – r = 0.35; между личностова 

тревожност и съдова реактивност – r = 0.60. Общо интерпретирани, данните не говорят, 

че съществува свързана с типа на мануалната доминантност зависимост между 

личностови черти и психофизиологична реактивност, а по-скоро, че типът на 

мануалната доминатност е отразен в една свързана с пола зависимост между 

личностови черти и психофизиологична реактивност. 

Фактът, че латерализацията е фундаментална характеристика и принцип във 

функционирането на мозъка логично поражда очаквания, че мозъчната асиметрия по 

някакъв начин е въвлечена или проявена и в етиологиятa, патогенезата и хода на 
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невропсихиатричните разстройства. Особено внимание е съсредоточено върху 

шизофренията. През последното десетилетие в невропсихологичните и 

патофизиологичните модели на шизофренията все по-значимя роля играе идеята за 

нарушена хемисферна латерализация. В публикация №12 са сумаризирани сведения и 

актуалните към него момент виждания за асоциациите между мозъчна асиметрия и 

шизофрения. Посочени са невроанатомични, неврохимични и функционални раличия, 

касаещи асиметричността в мозъците на здрави лица и болни от шизофрения. 

Изложени са нееднозначните литературни данни за характера на нарушенията в лявата 

хемисфера – сведения за свръхактивност или за ниска активност на лявото полукълбо. 

Прибавени са и данни, говорещи за наличието на дяснохемисферна дисфункция, а 

вероятно и имбаланс в хемисферното взаимодействие. Представени са опитите да се 

асоциира характера на симптоматиката, например позитивните симтоми, с нарушена 

асиметрия в темпоралните, свързани с речта, корови зони. Обърнато е внимание и на 

сведенията за хипофункция на префронталните полета – болните от шизофрения 

трудно се справят със задачи, изискващи висока активация в лявата префронтална кора 

(такава не се постига). С нарушения във функционирането на префронталните полета в 

долно-челния отдел се свързват и наблюдаваните от някои учени нарушения във 

вербалната памет при шизофренно болни. В този аспект е ориентирано и изследването 

представено в публикация №26, озаглавена „Нарушения в асоциативната памет при 

шизофрения”. Паметта е една от висшите интегративни функции на мозъка, в които е 

ярко отразена неговата функционална асиметричност. Чрез метода на пиктограмите е 

изследвана вербалната асоциативна памет при 10 мъже болни от шизофрения и 10 

здрави мъже. За количествена оценка на резултатите от теста е използван 

Коефициентът на запомняне (КОЗ). При здрави лица е констатиран среден КОЗ равен 

на 56.5%. Средната стойност на КОЗ в групата на болните от шизофрения е значимо по-

ниска – 28.0%. Получените ниски резултати на теста при болни могат да се 

интерпретират като белег за лявохемисферна дисфункция и намалена ефективност на 

лявохемисферно базирани когнитивни процеси при шизофрения. Основание за това 

дава характерът на задачата като цяло – вербален стимулен материал, абстрактни 

понятия, опериране със семантиката на думите, асоциативно-символична дейност. 

Извън контекста на мозъчната асиметрия, изследването кореспондира на засиления 

напоследък интерес към когнитивните дисфункции при шизофрения. 

Предположенията, че шизофренията е свързана с абнормална мозъчна 

латерализация се подхранват от наблюденията, че пациентите с шизофрения 

демонстрират редуцирани или с обратен знак (в сравнение с нормалните) образци на 

асиметрия. Както вече стана дума, като белег за нетипична церебрална асиметрия се 

приема леворъкостта. Преобладаващият поток от данни до момента свързва 

шизофренията с недесноръкост. В публикация №35 е представено изследване, което 

анализира профила на мануална доминантност сред 70 мъже с диагноза шизофрения по 

критериите на МКБ-10 и ДСН-IV. Сравнени са честотите на леворъкост и 

недесноръкост сред болните с честотите намерени в българската популация. Данните 

сочат 17.1% леворъки сред болните от шизофрения, срещу 7.65% сред здрави. Същата е 

ситуацията при подразделянето на лицата на недесноръки и десноръки – 22.9% 

недесноръки сред болните, срещу 13.2% сред здрави. Различията са статистически 
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достоверни. Получените резултати потвърждават литературните данни за редуцирана 

десноръкост при шизофрения. Констатирана обаче е и категорично по-висока честота 

на леворъкост сред пациентите с шизофрения, отколкото в популацията, което се 

споменава относително по-рядко от анализаторите на ръкостта при шизофрения. В 

обсъждането резултатите са съотнесени към вижданията, че очертаната асоциация 

между мануална доминантност и шизофрения е продукт на обща генетична основа. 

Един от особено интересните, но и относително слабо осветлени,  аспекти на 

латерализацията е асиметрията в контрола на автономно-физиологичните системи. Тук 

се включват отраженията на мозъчната асиметрия във вегетативната сфера, в 

сърдечния контрол, в невро-ендокринните функции, върху имунната система. На тази 

проблематика са посветени три литературни обзора с интегриране на собствени данни в 

тях. В публикация №19 е направено пространно представяне на почти всички аспекти 

в контрола на физиологичните функции, в които са намерени отражения на мозъчна 

асиметрия. Представени са изследванията, чиито резултати дават основание да се 

твърди, че дясната хемисфера доминира в контрола на сърдечния ритъм и инотропната 

активност на сърцето, и че именно дясното полукълбо играе “по-фундаментална” роля 

в нервната регулация на сърдечната дейност. Активацията на дясната хемисфера 

предизвиква също така и значимо нарастване на систоличната и диастоличната 

стойности на артериалното налягане. Тези ефекти върху сърдечната дейност и съдовия 

тонус са свързани с различното влияние на полукълбата върху симпатиковата и 

парасимпатиковата активност: дясното полукълбо доминантно повлиява симпатиковите 

активационни механизми (и симпатико-адреномедуларната ос), докато лявата 

хемисфера модулира парасимпатиковата активност. В обзора е отделено място и на 

някои по-комплексни модели на хемисферния контрол на сърдечната дейност, 

диференциращи ролята на фронталните и темпоралните дялове. 

Втората тематична линия в обзора касае латерализацията на невроендокринния 

контрол. Разширена е представата за латерализацията в контрола на надбъбречните 

жлези – не само секрецията на катехоламини (виж по-горе), но и на кортизол е под 

контрола на дясната хемисфера. Представени са данни от експерименти с животни и от 

изследвания при хора, според които може да се заключи, че дясната половина на 

хипоталамуса има доминантна роля в контрола на репродуктивните функции: 

съдържанието на гонадотропин-рилийзинг хормона е значимо по-високо в десния 

медиобазален хипоталамус; пролактиновата секреция е предимно под десностранен 

контрол. Изложено е как по асиметричен начин в регулацията на стероидогенезата в 

гонадите са ангажирани и други мозъчни структури – например темпоролимбичната 

област. В обзора е засегнат и слабо осветленият въпрос за зависимостта на 

латерализирания невроендокринен контрол на гонадите и на репродуктивните функции 

от индивидуални особености в мозъчната асиметрия – например особеностите, 

свързани с типа на мануалната доминантност (леворъкост, десноръкост). Освен данни 

на чуждестранни автори са представени сведения за проучванията на Негрев и 

Николова у нас, разкриващи свързани с типа на ръкостта различия в серумните 

концентрации на репродуктивните хормони: фоликулостимулиращ хормон, 

лутеинизиращ хормон, пролактин, естрадиол, прогестерон са по-високи при леворъките 

жени. 
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В публикация №7 е още по-задълбочено разгледана връзката между мозъчна 

асиметрия и имунни функции, и зависимостта на тази връзка от свързани с типа на 

ръкостта особености в латерализацията на мозъчните функции. Първият раздел на 

този обзор описва хемисферната латерализация в невроимуномодулацията. 

Представени са експериментални данни, че активността на някои от клетките на 

имунната система и реактивността на различни Т-клетъчно зависими имунни 

механизми се повишават от лявохемисферни въздействия, докато дяснохемисферните 

въздействия имат предимно имуносупресивен ефект. Обобщението, което се прави е, че 

дясното полукълбо играе индиректна роля в невроимуномодулацията, като контролира 

и потиска лявохемисферните индуктивни сигнали. Вторият раздел на обзора третира 

механизмите на взаимодействие между мозъка и имунната система. При описване на 

нервните механизми на комуникация е поставен акцент на симпатиковия дял и 

адренергичните механизми. При описване на молекулярните механизми на мозъчно-

имунните взаимодействия вниманието е фокусирано върху цитокините. Те освен, че 

регулират имунните отговори, функционират още като медиатори на аферентен път до 

мозъка и вероятно са част от невро-ендокринно-имунна сигнална система. За тясно 

ангажирани в асиметричната мозъчна имуномодулация се считат мозъчните 

интерлевкини IL-1β и IL-6, които са асиметрично представени в хемисферната кора – в 

по-високи концентрации в дясното полукълбо. Третият раздел е посветен на свързаните 

с типа на ръкостта особености. Приведени са данни от няколко експериментални 

изследвания с животни, които водят до обобщеното заключение, че 

имуностимулиращите ефекти на лявото полукълбо (за които се говори по-горе) са 

отслабени при животни с предпочитана лява лапа (left-pawed animals – аналогия с 

леворъкост), и че тези животни са изложени на по-голям риск от имунни нарушения и 

имунни заболявания. По-нататък се представят данни от клинични наблюдения, 

говорещи за свързани с типа на ръкостта различия в имунитета при хора. Цитирани са 

резултатите на Geschwind и Behan, разкриващи, че сред леворъки честотата на 

заболявания, свързани с нарушения в имунната система е около 2.5 пъти по-висока. 

Представени са вижданията на Geschwind и Galaburda как причина за това могат да 

бъдат пренаталните ефекти на тестостерона, които се разпростират не само върху 

мозъка, но и тимуса – тестостеронът забавя развитието на лявата хемисфера (с 

компенсаторно развитие на дясната и като следствие – леворъкост) и потиска 

развитието на тимуса (което вероятно нарушава елиминацията на Т-лимфоцити, 

реагиращи със self-антигените, с последствие автоимунни реакции). Представени са и 

несъгласуващи се с тези констатации и предположения данни на други учени. В обзора 

е обособен раздел за психосоматичната зависимост във взимоотношенията между 

мозъчна асиметрия и имунитет. Изходено от установеното вече – че хроничният стрес, 

негативните емоции, депресията снижават имунитета и повишават риска от автоимунни 

разстройства. От тук е направена препратка към латерализацията в емоционалната 

сфера и хемисферната асиметричност в изграждането на стресовия отговор. В 

контекста на ръкостта са изложени данни за това, че леворъките са повече заплашени 

от психологичен дистрес, тревожност и депресия. Изтъкнати са собствените данни за 

намерена специфика в психофизиологичната реактивност при леворъки, която по 
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някакъв начин, заедно с особености в афективния стил, може да се проектира върху 

функционирането на имунната система. 

Обсъждането на проблемите в имунитета закономерно води след себе си и 

обсъждане на рисковете от канцерогенеза. Що се отнася до мозъчната асиметрия и 

ръкостта, до момента най-дискутираният, и все още без ясен отговор, въпрос е 

съществува или не предиспозиция на леворъките жени към рак на гърдата. Тази 

дискусия е проследена и критично коментирана чрез интерпретация на собствени 

данни в публикация №7 и особено в публикация №6. В някои проучвания се отчита 

по-висока честота на леворъки сред пациентките с рак, но в други се установява, че 

рискът от рак на гърдата е по-нисък при леворъки жени. В пубикация №6, освен 

епидемиологични данни, са представени и някои от предполагаемите рискови и 

етиологични фактори за рака на гърдата. Така например, допуска се, че рискът от рак 

на гърдата е повишен при жени, които са били изложени по време на вътреутробното 

си развитие на въздействието на по-високи концентрации на естрогени. Тези виждания 

са критично интерпретирани въз основа на собствени данни за отношението 2П:4П при 

леворъки жени. Неговите относително ниски стойности индиректно говорят, че 

леворъките жени интраутеринно са изложени по-скоро на по-високи тестостеронови 

концентрации. Резултатите от други проучвания сочат, че в по-късни етапи от живота 

естрогените, прогестеронът, пролактинът усилват пролиферацията на епителните 

клетки в млечната жлеза и повишават риска от рак. Тук са изложени кореспондиращи с 

това данни на съавтори за по-високи нива на естрадиол, прогестерон и пролактин при 

леворъки жени. Като белези за повишен риск от развитие на рак на гърдата са 

посочвани също ранната възраст на менархе (<12 години) и по-късната възраст на 

менопауза (≥55 години). В това отношение са представени собствени данни за леворъки 

жени, които от една страна се съгласуват със споменатото виждане за риска, а от друга 

не, защото при леворъки жени се намерени както по-ранна средна възраст на менархе 

(12 години и 1 месец, срещу 13 години и 4 месеца при десноръки), така и по-ранна 

средна възраст на менопауза (43 години и 6 месеца, срещу 50 години при десноръки). 

Посочени са и други литературни и собствени данни, подчертаващи твърдението, 

заложено в заглавието на пубикация №6: „Леворъкост и риск от рак на гърдата: 

изобилие от противоречиви данни”. 

Извън контекста на ръкостта, но пак във връзка с латерализацията на 

мозъчните функции и факторите, които могат да я модулират, са анализирани 

ефектите на очната доминантност и пола върху явлението псевдонеглижиране 

(публикации с номера 23 и 27). Псевдонеглижирането е леко изразена асиметрия в 

разпределението на пространственото внимание, която проявяват неврологично 

здравите хора. Касае се за отдаване на по-голямо внимание на лявата половина на 

екстраперсоналното пространство, което води до отклонение наляво при решаването на 

определени задачи, като например субективното разполовяване на линии. Мозъчните 

механизми на псевдонеглижирането са недостатъчно разбрани, но много изследователи 

го свързват с дяснохемисферната доминантност в разпределението на 

пространственото внимание и по-силната активация на дясното полукълбо при 

изпълнение на тест за разполовяване на линии. В тази връзка може да се предположи, 

че при лица с различен тип на функционални асиметрии и с особености (например 
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свързани с пола) в латерализацията на мозъчните функции съществува специфика във 

величината, а може би и направлението, на отклонението при разполовяване на линии. 

В публикация №23 е представено изследване, чиято цел е да се сравнят резултатите от 

тест за разполовяване на линии при лица с доминантно дясно и доминантно ляво око. 

Изследвани са общо 40 лица: 25 с доминантно дясно око и 15 с доминантно ляво. 

Тестът за разполовяване на линии е проведен по класическата методика лист и молив, в 

условия на бинокулярно зрение. Намерено е, че и при двете групи средните стойности 

на отклонението са наляво. Стойностите на отклонение са по-малки при лицата с 

доминантно ляво око, но междугруповите разлики са статистически недостоверни. 

Получените данни потвърждават наличието на псевдонеглижиране при неврологично 

здрави лица, но не дават основание да се твърди, че очната доминантност модулира 

значимо този феномен. В изследването, представено в публикация №27 се сравняват 

резултатите на мъже (26 на брой) и жени (също 26) в тест за разполовяване на линии. 

Както при мъже, така и при жени средните стойности на отклонението са наляво. 

Стойностите са по-малки при жени, но междугруповите разлики са статистически 

недостоверни. Получените резултати са в съзвучие с повечето публикувани до момента 

данни за несъществени полови различия в степента и посоката на 

псевдонеглижирането, демонстрирани в теста за разполовяване на линии. 

 

 

Публикации по проблеми на психофизиологичната реактивност и зависимостта ѝ 

от личностовите черти 

 

Публикации с номера 31 и 16 са тясно свързани и взаимнодопълващи се в 

представянето на отражението на тревожността в психофизиологичната 

реактивност. Публикация №31 се ограничава да търси корелация между едно от 

измеренията на тревожността – личностовата тревожност (оценявана чрез теста на 

Spielberger-Ханин), и реактивността на сърдечната честота (СЧ) в условията на 

ментален стрес. Изследвани са 16 мъже и 16 жени. Общите резултати (заедно мъже и 

жени) сочат, слаба положителна корелация между личностовата тревожност (ЛТ) и 

реактивността на СЧ. Реактивността при високотревожните индивиди е по-голяма от 

тази при нискотревожните, но различията не достигат статистическа достоверност. При 

всеки пол обаче се оказва, че корелацията между ЛТ и реактивност на СЧ има различни 

измерения. При мъже се наблюдава значителна положителна корелация. В групата на 

високотревожните мъже реактивността е по-голяма от тази в групата на 

нискотревожните. При жени ЛТ корелира негативно с промените в СЧ: реактивността е 

по-голяма при нискотревожните жени в сравнение с високотревожните. Заключението 

е, че резултатите дават основания да се приеме съществуването на връзка между нивата 

на личностова тревожност и сърдечната реактивност при стрес. При това полът 

вероятно е от съществено значение за конкретните измерения на тази връзка – в 

съгласие и с други автори е намерена реципрочна зависимост при двата пола. 

Резултатите представени в публикация №31, заедно с накои други собствени данни, са 

интегрирани в литературния обзор представен в публикация №16. Обсъждането на 

резултите от публикация №31 е разгърнато в един обзор на нехомогенните литературни 
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данни за отражението на тревожността в психофизиологичната активност. Разгледани 

са не само реакциите на сърдечно-съдовата система, но и невроендокринните реакции – 

отреагирането на АКТХ и кортизоловата секреция, промените в нивата на 

катехоламините, на растежния хормон, на тестостерона. На обзора е придадена 

специфика чрез акцент върху ролята на пола като модулатор на връзките между 

тревожност и стресов отговор. Направени са асоциации с известните полови различия в 

стресовата реактивност и неврофизиологичните основи на тези разлики. Обсъждането 

на половите различия във взаимоотношенията тревожност и реакция спрямо стрес е 

пречупено през механизмите на обособения от някои автори при жени стресов отговор 

“tend-and-befriend” (окситоцин-медииран и повлиян от естрогените). Потърсена е 

„логика” на различията във връзка с еволюционните роли на мъжкия и женския пол. 

По идея и модел, изследването представено в публикация №8 е близко до 

представеното и обсъденото в публикации №31 и №16. То е мотивирано от 

противоречивите данни, получени при проучване на връзката между невротизъм и 

сърдечно-съдов отговор при стрес. Изследвани са 41 лица (25 мъже и 16 жени) и са 

сравнени стресовите промени в съдовия тонус между групи от лица с високо и ниско 

ниво на невротизъм. За оценка на нивата на невротизъм е използван тестът на Eysenck, 

а процедурата на изследването е идентична с изложената при представянето на глава 2-

ра на труд №34 – идентичен лабораторен стрес и регистрация на фотоплетизмограма (с 

оценка на „модула на еластичност” – МЕ). В антиципаторния период, преди 

менталното натоварване,  стойностите на МЕ са значимо по-високи в групата на 

високоневротичните лица в сравнение с нисконевротичните. По време на ментален 

стрес МЕ нараства в двете групи, като достига по-високи стойности в групата на 

високоневротичните лица. Получените резултати потвърждават, че нивата на 

невротизъм се отразяват върху нивото на напрежение в сърдечно-съдовите регулаторни 

механизми по време на лабораторен стрес. Находката кореспондира с мненията, че 

високоневротичните лица се характеризират с по-висока симпатико-адренална 

реактивност. Спекулативно резултатите са обсъдени в контекста на трите категории 

механизми на психофизиологична реактивност: механизми на когнитивно-емоционално 

ниво, механизми на субкортикално ниво и механизми на периферно тъканно 

(рецепторно) ниво. 

 

 

Публикации по проучвания, интерпретиращи 2П:4П 

 

През последното десетилетие отношението между дължините на втори и 

четвърти пръст на ръката (2П:4П) привлича вниманието на много учени, тъй като е 

видяна възможност чрез 2П:4П да се съди за значението на пренаталните нива на 

полови стероиди за реализацията на физиологични функции, за половия диморфизъм в 

поведението, за предразположеността към заболявания. Има доказателства, че 2П:4П е  

маркер за тестостероновите и естрогеновите нива към края на първия триместър от 

бременноста и отразява ефекта на две групи  Homeobox гени,  HOXA и HOXD, върху 

диференциацията едновременно на гонадите и пръстите на ръцете. Приема се, че по-

високите пренатални нива на тестостерон (високото отношение тестостерон/естрогени) 
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обуславят ниска стойност на отношението 2П:4П, а ниският пренатален тестостерон и 

високите естрогени (ниско отношение тестостерон/естрогени) детерминират високо 

2П:4П. 

 В публикация №32 е представено изследване, чиято цел е: 1/ да потърси 

корелация между 2П:4П и личностова и реактивна тревожност; 2/ да сравни 

стойностите на 2П:4П при нискотревожни и високотревожни лица. Изходната 

хипотезата е, че е възможно пренаталните нива на половите стероиди и в частност 

тестостерона, да се проектират върху тревожността в по-късни периоди от живота. 

Изследвани са 32 души (18 мъже и 14 жени). За оценка на тревожността е използван 

тестът на Spielberger-Ханин. Лицата са подразделени в групи на нискотревожни и 

високотревожни индивиди съобразно медианната стойност на оценките на 

личностовата (ЛТ) и реактивната тревожност (РТ). Установено е, че между стойностите 

на 2П:4П и нивата на ЛТ съществува слаба позитивна корелация. Средната стойност на 

2П:4П в групата на нискотревожните индивиди е по-ниска от стойността на 2П:4П в 

групата на високотревожните, но разликата е статистически недостоверна. Между 

стойностите на 2П:4П и нивата на РТ съществува умерена статистически достоверна 

негативна корелация. Средната стойност на 2П:4П в групата на нискотревожните 

индивиди е достоверно по-висока в сравнение със стойността на 2П:4П в групата на 

високотревожните. Въз основа на получените резултати може да се предположи 

съществуването на връзка между пренаталните нива на половите стероиди и 

тревожността: по-високото пренатално ниво на тестостерон (по-високото пренатално 

отношение тестостерон/естрогени), манифестирано в по-ниско 2П:4П, може би 

предпрограмира мозъка да реагира с по-високи нива на РТ. Като цяло, получените 

данни са в съзвучие със становищата, че репродуктивните хормони и колебанията в 

техните нива in utero, както и в по-късните периоди от живота, повлияват мозъчните 

структура и функция, което намира отражение и в афективните състояния. 

В публикация №21 са представени предварителните данни от проучване на 

2П:4П при болни от шизофрения. То е мотивирано от затвърждаващата се напоследък 

хипотеза, че шизофренията е резултат от нарушения в нормалното развитие на мозъка, 

т.е. прогресиращо невроонтогенетично заболяване. В тази връзка се търси 

етиологичната и патогенетичната роля на фактори, които оперират в критични периоди 

от развитието на мозъка, особено в пренаталния период. Закономерно вниманието 

привличат половите хормони, специално тестостерона, които имат важен организиращ 

(структурен) ефект върху мозъка в края на първия триместър от интраутеринното раз-

витие и в перинаталния период. Наличните в литературата данни за стойностите на 

2П:4П при шизофренни пациенти са противоречиви. На този етап от проучването са 

представени данни от изследването на 16 мъже болни от шизофрения и контролна 

група от 32 здрави мъже (всички десноръки). Намерено е, че стойностите на 2П:4П са 

по-ниски при пациентите с шизофрения, като за 2П:4П на дясната ръка разликата е 

статистически достоверна. Достоверни са и разликите в параметъра 2П:4Пд–л (разликата 

между 2П:4П на дясната и лявата ръка), който има по-ниска (отрицателна) стойност 

при шизофренно болни. Получените резултати дават основания за предварително 

предположение, че болните от шизофрения са били експонирани in utero на по-

интензивни тестостеронови въздействия. Това би обяснило и нарушенията в 



27 

 

церебралната доминантност при шизофрения, тъй като отклонения в пренаталните нива 

на половите стероиди се считат отговорни и за възникването на “аномална 

доминантност”. 

В публикация №20 са представени резултатите от изследване, което тества 

предположението, че ако HOXA и HOXD  повлияват диференциацията на гонадите и на 

всички пръсти, е логично да се предположи, че полови различия ще съществуват не 

само в 2П:4П, но и в другите пръстови оношения – 2П:3П, 2П:5П, 3П:4П, 3П:5П, 

4П:5П. Изследвани са 39 мъже и 35 жени. Констатирано е, че полови различия липсват 

само при 2П:3П. Стойностите на 2П:5П, 3П:4П, 3П:5П и 4П:5П са достоверно по-ниски 

при мъже. Като цяло, резултатите кореспондират с обобщените данни от други 

изследвания. Направено е заключение, че може би и други пръстови отношения 

(2П:5П, 3П:4П, 3П:5П, 4П:5П), освен 2П:4П, могат да бъдат използвани като 

биометричен маркер за пренаталните нива и отношения на половите стероиди. 

 

 

Публикации, касаещи регулаторните ефекти на аналози на витамин D върху 

калциево-фосфорната обмяна при заместване на бъбречната функция в стадий 5 

на хроничното бъбречно заболяване 

 

Физиологичните нива на калция и фосфора в организма се поддържат от 

взаимодействието на витамин D, паратхормон и калцитонин. Уврежданията на 

бъбреците със загуба на нефрони, нефросклероза и ограничаване на бъбречната 

функция влошават поддържането на минералната обмяна. Прогресирането на 

хроничната бъбречна недостатъчност води до необходимост от включване на 

хемодиализно лечение. Заместителната терапия на бъбречната функция, обаче, не може 

да компенсира всички регулаторни механизми на здравия бъбрек. Нарушената обмяна 

на калция и фосфора, недостигът на активен витамин D (калцитриол) и 

хиперпаратиреоидизмът са причина за прилагане на активни метаболити на витамин D. 

В публикация №22 са представени резултатите от изследване, имащо за цел да 

проследи как чрез прилагане на алфакалцидол (активен метаболит на витамин D) се 

повлиява нарушената регулация на калциево-фосфорната обмяна при болни в 

терминален стадий на хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ) на заместителна терапия 

на бъбречната функция чрез хемодиализа. Наблюдавано е, че нивото на ПТХ се 

понижава, нивото на калция се повишава, нивата на алкалната фосфатаза и на фосфора 

не показват сигнификантни промени за изследвания период. С намереното се 

потвърждават наблюденията и на други автори, че прилагането на алфакалцидол 

повлиява благоприятно нарушената регулация в обмяната. 

Въпреки, че при ХБЗ нивата на ПТХ са повишени, чувствителността на костната 

тъкан към него намалява. Тези промени и уремичният статус водят до засягане на 

костите, проявяващо се в различните форми на бъбречната костна болест. С достигане 

на крайния V-ти стадий на ХБЗ и включване на заместителна терапия на бъбречната 

функция собственото производство и плазмените нива на витамин D постепенно 

намаляват, достигайки пренебрежимо ниски стойности. Това са крайните етапи на един 

процес, развивал се продължително заедно със засягането на бъбречния паренхим. 
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Качеството на живот на пациентите се влошава, като костните промени са една от 

основните причини за инвалидизацията им. Всички тези причини налагат активно 

терапевтично поведение и изграждане на терапевтична стратегия, в която участват 

редица други средства, дори когато вече е включена и заместителната терапия на 

бъбречната функция. Един от основните елементи на тази сложна система са аналозите 

на витамин D. В публикация №28 е направен критичен анализ на ползите и 

потенциалните рискове за калциево-фосфорната обмяна от приложението на аналозите 

на витамин D при ХБЗ. Основна цел на приема на аналози на витамин D е контрол на 

вторичния хиперпаратиреоидизъм и намаляване на нивата на ПТХ. Започването на 

витамин D терапията в по-ранен стадий на ХБЗ има предимството, че паратиреоидните 

жлези проявяват по-голяма чувствителност към препаратите. Това може успешно да 

забави хиперплазията им, при която се наблюдава намаляване на броя на рецепторите и 

на чувствителността им. Освен положителните ефекти,  по-ранното начало на приема 

на витамин D аналози е свързано с риск от настъпването на хиперкалциемия и отлагане 

на мекотъканни калцификати, както и с възможност за проява на адинамични костни 

промени при свръхпотискане на хиперпаратиреоидизма. Все пак, като основен елемент 

от активното терапевтично поведение, съвременните аналози на витамин D дават 

възможност за профилактика и забавяне на настъпването на тежките увреждания на 

минералната обмяна и техните последствия при ХБЗ. 

Освен, че има основно значение за калциево-фосфорната обмяна, витамин D е 

значим фактор и по отношение на редица други процеси и функции в организма. 

Интензивно се проучва положителното действие на витамин D като имуномодулатор, 

възможностите да упражнява протективен ефект при различни видове карциноми, да 

участва в овладяването на възпалението. Резултатите от тези изследвания са особено 

важни за справянето с проблемите при пациенти в стадий V на ХБЗ, когато се налага 

заместване на очистителната функция на бъбрека чрез диализа. Вследствие на 

заместителната терапия чрез диализа се наблюдават микроинфламаторни процеси 

поради намаления имунитет и недостатъчна биосъвместимост. В този аспект е 

ориентирано проучването, представено в публикация №29, чиято цел е да се проследи 

влиянието на аналозите на витамин D алфакалцидол и калцитриол върху острофазови 

маркери на възпалението при хроничното бъбречно заболяване V стадий. Изследвани 

са 14 пациенти в V-ти стадий на ХБЗ (на хемодиализа), с отпадане на бъбречната 

функция и пренебрежимо ниско собствено производство на активен витамин D3. 

Изследвани са серумните нива на С-реактивен протеин и бета2-микроглобулин за 

период от по 12 седмици. Намерено е, че средните серумни нива на бета2-

микроглобулин намаляват статистически значимо. Нивото на С-реактивен протеин 

показва повишение, но промяната не е статистически значима според използваните 

тестове. Нееднозначността на получените резултати и нехомогенните литературни 

данни пораждат заключението, че уточняването на влиянието на аналозите на витамин 

D върху нивата на бета2-микроглобулин и С-реактивен протеин при болни в V-ти 

стадий на ХБЗ на заместителна терапия се нуждае от изследване на по-големи групи 

пациенти, за по-дълги периоди от време, и едновременното проследяване и на други 

маркери на възпалението за установяване на евентуални взаимозависимости. 
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Публикации, посветени на невробиологичните предпоставки и 

патофизиологичните механизми на тревожността и депресивните разстройства 

 

Депресията e най-разпространеното психично заболяване, от което, според 

различните статистики, страда между 5 и 10% от населението на Европа. Голямата 

социална значимост на заболяването мотивира и сериозните усилия да се изяснят 

невробиологичните предпоставки и патогенезата на това тежко психично разстройство. 

В публикация №25 е направен обзор на нарастващия поток от данни за 

участието на хипокампа (ХК) в регулацията на настроението и емоциите, и за 

афективните разстройства, съпътстващи структурните и функционални промени в ХК. 

Направен е анатомичен преглед на двупосочните връзки на ХК с различни мозъчни 

структури, чрез които е възможно да се повлияват емоциите, мотивацията, регулацията 

на хипофизната активност и вегетативните функции. Изложени са данни от образни и 

секционни изследвания, свидетелстващи за структурни промени в ХК (намаление на 

хипокампалния обем) при пациенти с депресивни разстройства. Поради това, че 

стресът се счита за един от водещите фактори в развитието на депресията, са 

представени възможностите на ХК да модулира активността на хипоталамо–хипофизо–

надбъбречна ос чрез потискане на базалната и стрес-индуцирана секреция на 

кортикотропин-освобождаващ хормон, адренокортикотропен хормон и 

глюкокортикоиди (ГК). Изтъкнато е, от друга страна, че стресът има важен принос за 

хистопатологичните промени в ХК, наблюдавани при депресия (атрофия и клетъчна 

смърт), и че високите нива на кортизола са пряко свързани с нарушената невронална 

пластичност и клетъчна преживяемост в ХК. Предвид утвърждаващата се напоследък 

хипотеза за важната роля на невротрофичните фактори в патогенетичните механизми 

на депресията, са представени ефектите на  Brain-derived neurotrophic factor (BDNF). 

Чрез намаляване на експресията на BDNF стресовите въздействия потискат 

хипокампалната неврогенеза, синаптичната пластичност и водят до атрофични 

промени, което обяснява когнитивните нарушения и хипокампалната атрофия, 

съпътстващи депресията. Чрез изложените данни се мотивира съвременното разбиране, 

че ХК е част от сложна система, чиято нарушена активност е свързана с депресивните 

разстройства. 

Публикация №30 е също с обзорен характер. Посветена е на участието на 

системата на кортикотропин-освобождаващия фактор (CRF) в механизмите на 

депресивните разстройства, за които, както вече стана дума, стресът има значителен 

принос. Приведени са доказателства, че CRF и CRF-рецепторите са локализирани в 

мозъчни области, свързани със стресовия отговор и с регулацията на настроението. 

Прецизирана е функционалната роля на двата типа CRF-рецептори – CRFR1 и CRFR2. 

Представени са данни, свидетелставащи, че мозъчната CRF система участва в 

активирането на хипоталамо-хипофизо-надбъбречната ос и координира 

невроендокринния, вегетативен, имунен и поведенчески отговор на организма при 

стресорни въздействия. Описани са механизмите, по които при стрес хипоталамусните 

CRF-неврони стимулират секрецията на адренокортикотропен хормон и респективно 

кортизол. Изложени са данни за системата от CRF неврони в амигдалата, за техните 
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проекции към хипоталамуса и мозъчния ствол, и функционалната им роля при стрес. В 

отделен раздел на обзора са представени доказателствата, че променената активност на 

CRF системата е съставна част от патофизиологията на депресията. Сведенията са 

подбрани от голям брой изследвания през последните десетилетие и половина, и 

произхождат от клинични наблюдения при хора и животински експериментални 

модели. Обсъдени са терапевтичният потенциал и ограниченията за използването на 

CRFR1 антагонисти за лечение на депресия. 

Прегледът на литературата по проблема потвърждава, че през последните 

години невропептидите са интензивно проучвани относно тяхното участие в 

патогенезата на редица психиатрични разстройства. Един от тези пептиди – 

вазоактивният интестинален пептид (VIP) – е широко представен в структури 

ангажирани в емоциите и стресовия отговор (като хипокамп и амигдала), но ефектите 

му върху тревожността и депресията все още не са напълно изяснени. Публикация 

№11 представя и обсъжда резултатите от експериментално изследване, имащо за цел да 

оцени участието на VIP и VIP рецепторите в механизмите на тревожност при плъхове с 

животински модел на депресия (билатерална олфакторна булбектомия). VIP и 

неспецифичният антагонист на VPAC рецепторите (VIP6-28) са микроинжектирани 

едностранно в CA1 поле на хипокампа. VIP (в дози 100 ng), инжектиран едностранно 

(ляво или дясно) в CA1 поле индуцира анксиолитично-подобен ефект в 

булбектомираните животни (демонстриращи след булбектомията поведение, 

съответстващо на повишена тревожност). VIP6-28 не антагонизира поведението свързано 

с тревожност в булбектомираните животни. Неочаквна находка е, че при 

предварителното третиране с VIP6-28, VIP в дози 10 ng, инжектиран едностранно (ляво 

или дясно), упражнява анксиолитичен ефект. Получените данни говорят за вероятно 

участие на хипокампалните VIP-ергични неврони в модулацията на емоционалните 

процеси или адаптивните отговори спрямо стресогенни стимули при булбектомирани 

плъхове (животински модел на депресия). Механизмите вероятно са свързани с 

модулаторния ефект на VIP върху GABA-, серотонин-, ацетилхолин- и 

глутаматергичната невротрансмитерни системи в хипокампа. Като взаимодейства с 

различните невротрансмитерни системи в хипокампа, VIP може да бъде фактор, 

допринасящ за възстановяването на баланса на невротрансмитерите при 

булбектомираните животни. Може да се предположи, че в модулацията на 

анксиогенния профил при булбектомирани плъхове са въвлечени PAC1 рецепторите, но 

в този аспект са необходими допълнителни проучвания. 

 

 

Научни обзори за имуномодулаторния и противотуморен ефект на пробиотиците и 

рекомбинантния човешки еритропоетин 

 

В публикация №1 и публикация №17 е представено едно сравнително ново 

очертаващо се направление в лечението на злокачествените новообразувания – 

биотерапията. Изложена е същността на тази нова стратегия за лечение на рака, която 

включва: моноклонални антитела срещу туморни фактори, регулиращи процесите на 

растеж, диференциация и апоптоза на клетките; целенасочено използване на цитокини 
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и интерферони в комбинираната терапия на злокачествените тумори; усъвършенстване 

на противотуморни ваксини; използване на нови средства за поддържаща терапия и 

имунорехабилитация на онкологично болните. Използваните от биотерапията подходи 

са адресирани в три направления: 1/ пряко действие върху туморните клетки; 2/ 

потискане на метастазирането; 3/ активиране на имунната система. Конкретно са 

представени потенциалните възможности на рекомбинантния човешки еритропоетин и 

пробиотиците в поддържащата терапия и активацията на имунната система. 

Относно еритропоетина е уточнено, че първоначално са налице известни 

противоречия. Представено е становището на някои автори, че приложението на 

рекомбинантен човешки еритропоетин при пациенти с онкологични заболявания може 

да увеличи туморния растеж посредством индукция на клетъчна пролиферация или 

ангиогенеза. Данни от други изследвания обаче не доказват ангиогенезисен ефект in 

vivo на еритропоетина. Изложени са данни от експерименти с животни, разкриващи 

противотуморна активност на еритропоетина, като е показано, че този ефект е Т-

клетъчно медииран. Така например, третирането с еритропоетин на миши миеломни 

модели индуцира тумурна регресия в около 50% от случаите и според някои това е 

свързано с активация на CD8+ T-лимфоцитите. Споменати са сведения за позитивните 

ефектите на еритропетина върху полимофорно-нуклеарните клетки и продукцията на 

цитокини. Отбелязан е още намереният инхибиторен ефект на еритропетина върху 

секрецията на IGF-1, за който е доказано, че стимулира растежа при някои хистотипове 

тумори. Това поражда мнението, че в онкологичната практика еритропоетинът може да 

се използва не само за справяне с анемията, свързана с рака, но и за потискане на 

туморния растеж чрез блокиране на продукцията на IGF-1. 

За пробиотиците е посочено, че упражняват своя ефект по няколко механизма: 1/ 

предотвратяване на колонизацията, клетъчната адхезия и инвазията на патогенните 

микроорганизми; 2/ редукция на концентрацията на карцином-стимулиращи ензими; 3/ 

непосредствена антимикробна активност; 4/ модулация на имунния отговор. 

Пробиотиците обаче са нещо повече от ефективно средство за ликвидиране на 

последствията от химио- и лъчетерапията върху нормофлората на организма. Цитирани 

са данни от експериментални проучвания и клинични наблюдения върху 

антитуморното действие на пробиотиците. Посочени са сведения за способността им 

чрез индуциране на продукцията на цитокини да стимулират пролиферацията на 

различни популации лимфоцити. Показано е, например, сигнификантното усилване на 

цитотоксичното действие на макрофагите срещу мастоцитомни клетки и клетки от 

белодробен сарком на Lewis, след въвеждане на рекомбинантния пробиотик субалин. 

Специално внимание е отделено на имуномодулаторните и антитуморните свойства на 

пробиотиците от групата на лактобактериите. Поставен е акцент върху полезния им 

ефект в превенцията на колоректалния карцином. Представени са и експериментални 

данни за комбинирано приложение на пробиотици и противотуморни ваксини. 

С направения преглед на литературните данни за противотуморните и 

имуномодулаторните ефекти на еритропоетина и пробиотиците е мотивирано 

мнението, че еритропоетинът и пробиотиците следва да се възприемат като синергисти 

в биотерапията на рака. 
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ФАКСИМИЛЕТА НА РЕЗЮМЕТАТА 

НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 

 

на доц. д-р Златислав Стоянов, д.м.н., 

 

представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор“ в 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 4.3. 

Биологически науки по научна специалност "физиология на животните и човека" – за 

Факултет  „Медицина", Катедра по физиология и патофизиология, УНС по физиология 
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Могат ли разлики в пренаталните нива на тестостерона да обяснят разликите в 

психофизиологичната реактивност при леворъки и десноръки?  

 

Златислав Стоянов, Пиарета Николова, Любка Дечева, Емилия Станчева 

Катедра по физиология и патофизиология, Медицински университет, Варна, България, 

E-mail: zsd@mu-varna.bg 

 

Резюме: По време на вътреутробното развитие тестостеронът (Т) има важен 

организиращ ефект върху мозъка с последващи дълготрайни ефекти върху 

поведението. Индиректен биомаркер за пренаталните нива на Т е отношението 

между дължините на 2-и и 4-и пръст на ръката (2П:4П). Според една хипотеза, по-

високи от нормалните интраутеринни нива на Т обуславят леворъкост. Съществуват 

данни, че леворъките се характеризират с по-висока психофизиологична реактивност. 
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Настоящото проучване има за цел да оцени корелацията между стойностите на 

2П:4П (респективно, пренаталните нива на Т) и съдовата реактивност при леворъки и 

десноръки по време на ментално натоварване. Резултатите показват, че няма 

основание различията между леворъки и десноръки в степента на психофизиологична 

реактивност да се свързват пряко с пренатални организиращи ефекти на Т. 

 

Ключови думи: пренатален тестостерон, 2П:4П, психофизиологична реактивност, 

леворъки 

 

 

МОЗЪЧНА АСИМЕТРИЯ И ЛЕВОРЪКОСТ: ПРИЧИНИ И ОТРАЖЕНИЯ В 

ПОВЕДЕНИЕТО 

 

П Р Е Д Г О В О Р 

Проблемът за мозъчната асиметрия и леворъкостта се разглежда от 

невробиологична, психофизиологична, поведенческа и социална гледни точки. Книгата 

на Златислав Стоянов “Мозъчна асиметрия и леворъкост: причини и отражения в 

поведението” разглежда проблема именно в тези множество аспекти. Приема се, че 

леворъкостта е изявена средно в 10% от хората. Представете си проблемите, с които 

тези хора са длъжни да се справят ежедневно в един свят устроен за десноръки. Към 

тези неудобства се наслагват наследени предразсъдъци. Така например, като имаме 

предвид, че езикът е точно отражение на мисленето, какво ще бъде отношението към 

леворъките, след като в латинския език думата sinistra означава едновременно ляво, но 

и неудачен, нещастен. Българската дума “левак” също не носи успокоение и усещане за 

равнопоставеност. Асоциира се с известна непълноценност и несръчност. На тази 

предубеденост веднага може да се противопостави резултатът от едно мащабно 

изследване в САЩ с тест за академична успеваемост (Scholastic Aptitude Test – SAT), 

при 100 000 студенти, в което 20% от получилите най-високи оценки се оказали 

леворъки, т. е. честотата е два пъти по-висока, отколкото в общата популация. 

Наблюдения показват също така, че измежду математици, музиканти, архитекти и 

артисти, леворъкостта е сравнително висока. Склонността на някои деца да си служат 
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предимно с лявата си ръчичка продължава да създава родителски безпокойства.  Не са 

далеч годините, когато първолачетата бяха насилвани да пишат с дясна ръка и това ги 

невротизираше. Настоящата книга идва да осветли проблема за леворъкостта и да даде 

научно обосновани доказателства за тази индивидуална особеност и пълноценност на 

тези индивиди. 

Леворъкостта е част от асиметрията на двете мозъчни хемисфери. Тя се корени в 

структурната организация на мозъка и най-видимо се изразява в различие поотношение 

на фините двигателни умения, поради което леворъките деца хващат молива с лявата си 

ръчичка. Това обаче не е причина тези индивиди да бъдат стигматизирани. Има области 

на човешки дейности, в които те имат известни предимства, като например спортни 

постижения в тенис, бокс, фехтовка, бойни изкуства и др. Асиметрията обаче засяга 

сетивните и езикови функции, внимание, памет и емоции. 

Представени са оригиналните изследователски подходи за изследване на 

свързаните с типа на ръкостта особености в нервно-психичната дейност. В изложението 

се използват теориите за произхода на невро-физиологичното явление мозъчна 

асиметрия. За първи път у нас се прави сравнително определяне на популационните 

пропорции на ръкостта (десноръки и леворъки) в две отделни проучвания през 

интервал от 15 години. Установява се, че пропорциите са стабилни във времето и 

съответстват на някои известни генетични модели за човешката популация. 

Чрез анализ на когнитивните способност (сензомоторна реакция, мислене, 

памет) на леворъки и десноръки се оборват съмненията за известна непълноценност на 

леворъките индивиди. Съществуват някои различия в дейности и функции, за които 

дясното полукълбо е водещо, като например зрително-пространствена перцепция и 

внимание. 

В цялостното изложение за мозъчната асиметрия са представени и 

разработваните през последните години въпроси за асиметриите в контрола на 

автономните функции – сърдечна дейност, невроендокринна регулация и имунитет. 

В края на книгата е направено едно обобщаващо заключение, че по своя 

произход ръкостта е вероятно епигенетичен феномен, т.е. определя се от генетични 

фактори, модифицирани от наслагващи се фактори на средата, в която индивидът се 

развива. В този смисъл има потвърждения и от други научни публикации от последните 

години. 

Монографията на Златислав Стоянов се основава на основно запознаване с 

литературата в тази област (библиографията съдържа повече от 600 цитирани 

източника) и на негови научни разработки, които са намерили място в множество 

научни публикации в международни и български списания през последните години. 

Значимостта на тези публикации се потвърждава от факта, че те получават отзвук в 

редица статии на други автори, работещи в тази област. Следва специално да се 

отбележи високата оценка дадена на статията за функционалната мозъчна асиметрия на 

Зл. Стоянов в сътрудничество с П. Николова и Н. Негрев от International Journal of 
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Psychophysiology (1994), цитирана в световно утвърдената монография на Д. Халперн 

за половите различия при когнитивните способности. 

Книгата на Златислав Стоянов “Мозъчна асиметрия и леворъкост: причини и 

отражения в поведението” е първото в нашата литература системно изложение на този 

проблем. Не се съмнявам, че тя ще бъде обект на широк интерес не само от студенти по 

медицина и психология, лекари и практикуващи психолози, но и специалисти 

ендокринолози, невролози, имунолози и вегетолози. Определено ще представлява 

интерес и за социолози и антрополози. Пожелавам на любознателната част от 

българските читатели приятни часове с четенето на общодостъпното научно изложение 

на един популярен проблем. 

 

Проф. д-р Боряна Пирьова, д.н. 
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Резюме: Абнормности в мозъчната хемисферна организация се откриват при редица 

психиатрични разстройства. Увеличената честота на недесноръкост, наблюдавана сред 

шизофренно болни, е в основата на теориите за аномална латерализация при това 

заболяване. Целта на настоящото изследване е да установи честотата на недесноръкост 

сред болни от шизофрения и я сравни с тази сред здрави контроли. Изследвани са 70 

мъже болни от шизофрения и 1556 здрави мъже. Нашите резултати потвърждават 

връзката между абнормната церебрална латерализация и шизофрения. Необходими са 

допълнителни изследвания за изясняване на отношенията между тях. Промените в 

хемисферната асиметрия са важни при етиопатогенетичните модели на шизофения. 


