
РЕЦЕНЗИЯ
от доц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, дм 
Катедра по психиатрия и медицинска психология 

Медицински университет - Плевен

ОТНОСНО: дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен 
„доктор“; област на висшето образование: 7 - здравеопазване и спорт; професионално 
направление: 7.1 -  медицина; научна специалност: 03.01.20 психиатрия

на д-р Деян Стоянов Хрусафов
докторант към Катедра психиатрия и медицинска психология при Медицински 
университет -  Варна дисертационен труд на тема:

“Биологични маркери при първи шизофренен епизод”
за присъждане на образователна и научна степен „Доктор" по научната специалност 
психиатрия

Научни ръководители:
Проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н 
Доц. д-р Петър Маринов, д.м.

Настоящата рецензия представям в качеството си на външен член на научното жури, 
назначено със Заповед No Р-109-624/18.07.2016г. на Ректора на Медицински университет 
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ -  Варна и решение на ФС по протокол №23/25.07.2016г.

За разработване на рецензията ми бяха предоставени по един екземпляр от 
дисертационния труд и автореферата на докторанта, копия от заповедта на Ректора на 
МУ-Варна, от Заповедта за отчисляване на докторанта с право за явяване на защита, както 
и копия (в текст и резюме) на всички посочени в автореферата публикации, свързани с 
темата на дисертационната работа.

Д-р Деян Стоянов Хрусафов е преминал успешно през необходимата процедура за 
придобиване на образователна и научна степен "Доктор", съгласно Закона за развитие на 
академичния състав в Република България, Правилника за неговото прилагане и 
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на научни 
длъжности в Медицински университет - Варна.

Д-р Деян Стоянов Хрусафов завършва медицина през 2004 г в Медицински университет 
„Проф. д-р Параскев Стоянов" гр. Варна. Придобива специалност по психиатрия през 
2009 г., след което е специализирал в Париж, Атина, и Оксфорд. Членува в БДС, член и 
член-съосновател е на Научното дружество по невропсихофармакология и невронауки и е 
Главен секретар на БПА от 2012 г.
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От 2010год. е асистент в Катедра по психиатрия и медицинска психология и до момента 
има натрупан сериозен опит в обучението на студенти от МУ “Проф. Д-р Параскев 
Стоянов” -  Варна.
Д-р Хрусафов е работил в международни научни проекти, участвал е в над 30 
международни и над 100 национални научни събития. Има опит в рандомизирани двойно 
слепи клинични проучвания.
В научната му дейност на преден план се открояват интересите към шизофренната 
психоза и първи шизофренен епизод, афективната патология, сексология и редки 
психиатрични синдроми.

Представеният ми за оценяване дисертационен труд отговаря на изискванията, посочени в 
ЗРАС и Правилника за неговото приложение. Той съдържа 132 стандартни страници и е 
структуриран в 12 раздела, онагледен е с 6 фигури и 51 таблици, които допълнително са 
обяснени чрез текст и са представени конкретните статистически анализи за обработка на 
данните.

В библиографския списък са включени 193 литературни източника -  4 на кирилица и 189 
-  на латиница, значителна част от които са публикувани през последните 5 години.

Темата на представения дисертационен труд е особено актуална в поне два аспекта: 
ранното откриване на евентуална принадлежност на първия психотичен епизод към 
шизофренното разстройство и оценка на прогностичната стойност на клинични и 
биологични маркери за бъдещия ход на заболяването. Ранната диагностиката на 
шизофренната болест е особено значим проблем, на който се посвещават сериозни 
изследователски усилия, като първа стъпка към своевременното начало на адекватно 
антипсихотично лечение, превенция на ранната негативна симптоматика и съхраняване 
на социалното функционирането на пациентите.

Дисертационният труд е структуриран по обичайния начин: въведение, литературен 
обзор, цели и задачи, материали и методи, дизайн на проучването, процедури по 
проучването, резултати и обсъждане, изводи и приноси, и завършва с книгопис. 
Представянето е задълбочено, но разбираемо. Текстът е лесно четим, с логическа 
последователност между отделните части.

Въведението умело насочва вниманието върху епидемиологията и сериозната социална 
значимост на шизофренната болест, свързана с дебют в ранна и особено активна за 
индивида възраст, високата честота на коморбидност със сериозна (и тежка) телесна 
патология, относително ранното нарушаване на трудоспособността, с последваща 
инвалидизация и високата смъртност, вкл. и в резултат на автоагресивни действия. 
Поставя се акцент върху честите диференциално-диагностични затруднения и късното 
разпознаване на заболяването, което рефлектира върху тежестта и хроничния ход на 
нарушенията във всички сфери на психичния живот, скъсяване продължителността на 
ремисиите и практическото отсъствие на интервали, свободни от психопатологични 
изяви.
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Литературният обзор може да бъде разделен на две основни части. В първата 
дисертантът провежда добросъвестен и задълбочен анализ на проблемите, свързани с 
дефинирането и отграничаването на различни синдроми в хода на времето, както и на 
причините, обуславящи недостатъците на различните хипотези. Във втората част 
последователно и обстойно са проследени и анализирани натрупаните до момента 
изследователски данни за хода на болестта, преди и по време на първия болестен 
епизоди. Специално място е отделено на актуалните теми, свързани със най-новите 
хипотези по отношение етиологията и патогенезата на шизофренната психоза. 
Докторантът показва компетентност при интерпретацията на противоречивите 
твърдения относно ролята и влиянието на различните фактори за възникването и 
развитието на заболяването.

Литературният обзор е написан с ясен и точен език и стил, отразяващ умение за 
представяне на научна литература в определената проблемна област. Висока оценка 
заслужават многостранното и задълбочено познаване на обсъжданите проблеми, както 
и умението на автора да синтезира богата научна информация. Съществена страна на 
анализите, застъпени в обзора е тяхната критично-практическа ориентация. 
Докторантът показва компетентност при интерпретацията на противоречивите 
твърдения относно ролята на различни фактори, при ранната диагностична оценка на 
шизофренния дебют. Паралелният коментар на натрупаните данни и неразрешените 
въпроси, и спорни теми относно ранната клиничната изява на болестта, е друго 
достойнство на неговите анализи.

Целта на дисертационната работа е една, формулирана е точно и ясно, като 
изследването е фокусирано върху определянето биологични маркери и тяхната 
динамика при първи шизофренен епизод и корелацията им със структурни мозъчни 
промени, когниция и психотични симптоми. Целта се явява логичен извод от прецизния 
анализ на литературния обзор.

Задачите, произтичащи от поставената цел са изпълними и ясно формулирани в 6 
основни пункта, с конкретна практическа ориентация, кореспондират с 
изследователската цел и допринасят за нейното постигане.

В дисертационната работа са застъпени 5 хипотези, основно насочени към наличността 
и нивото на BDNF и неговата корелация със степента структурните мозъчни 
изменения, и тежестта на психотичната симптоматика при първи шизофренен епизод. 
Тук ще направя критична бележка, че хипотезите неоснователно са фрагментирани до 
пет. Считам, че би било по-подходящо да са формулирани само две: количествена 
бионаличност на BDNF и произтичащи от това структурни промени в мозъка, 
обуславящи съответната тежест на психопатологичната симптоматика.

Критериите за включване и изключване са така подбрани, че водят до формиране на 
добре дефинирана извадка. Контингентът, обхванат в изследването по настоящия труд, 
включва пациенти с първи психотичен епизод, проследявани в 4-годишен период,
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класифицирани по МКБ-10. В резултатите, включени по проучването, присъстват 
единствено тези, които в рамките на проследяването са прекарали втори шизофренен 
епизод. Периодът на боледуване на пациентите при първия шизофренен епизод е от 
седем седмици до четири дни, преди началното изследване. Пациентите са подбрани по 
двойки, съответстващи по пол, възраст, доминантна хемисфера, етнос и образование.

В хода на проведеното от д-р Хрусафов проучване са осъществени следните изследвания:
1. Изследване на бионаличността на BDNF в периферна кръв при пациенти с 

първи шизофренен епизод, непредизвикан от психоактивни вещества и 
здрави контроли.

2. Изследване на когнитивни нарушения при пациенти с първи шизофренен 
епизод.

3. Изследване на тежестта и продължителността на психотичните симптоми 
при пациенти с първи шизофренен епизод и корелацията им с биологични 
маркери.

4. Изследване на морфологични изменения на главен мозък и корелацията им с 
биологични маркери и тежест на психотичните симптоми при пациенти с 
първи шизофренен епизод и здрави контроли.

5. Изследване на ефекта на приложението на някои антипсихотици второ 
поколение върху бионаличността на BDNF, структурните мозъчни аномалии 
и психотичните симптоми при пациенти с първи шизофренен епизод.

6. Анализирани и обобщени са резултатите от изследванията и литературния 
обзор в търсене на клинична батерия, спомагаща ранната диагностика, 
потвърждаване на диагнозата и прецизиране на прогнозата при първи 
психотичен епизод.

Статистическата обработка на резултатите е осъществена с помощта на специализиран 
Статистически пакет за социални науки - SPSS версия 13.0., с доказани от докторанта 
ползи по отношение задоволяването на потребността от проверка на поставените задачи 
посредством описателна (дескриптивна) статистика; графичен анализ, оценка на 
разпределението и хомогенността на данните; параметричен и непараметричен анализ, 
ANOVA, корелационен коефициент на Pearson, мултифакторни анализи (ANCOVA, 
мултифакторна ANOVA, мултивариантен анализ на вариация MANOVA); оценка на 
надеждността с коефициента за вътрешна консистентност „Cronbach’s Alpha”; 
предпазване от грешка, изчисляване на процентна стойност и пр. Получените данни са 
описани коректно и кореспондират с формулираните хипотези и поставените задачи. 
Резултатите са представени и онагледени в няколко подраздела, според които са 
дефинирани и изводите. Собствените резултати са анализирани в съпоставка с 
публикуваните в литературата данни. Акцентът на работата е поставен върху 
съществуващите специфични различия при първи шизофренен и първи психотичен 
епизоди, като: възраст при дебют на заболяването, бионаличността на BDNF, 
структурни мозъчни изменения, нарушения на когнитивната дейност, наличие на 
позитивни и негативни симптоми.
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Дисертанта отчита, че за потвърждаване на прогностичното значение на установените 
модели и закономерности, е необходимо провеждането на по-обхватно проспективно 
проучване. Данните от настоящото изследване позволяват на автора да структурира 
насоки за последваща изследователска дейност, с оглед верифициране на получените 
модели.

Направените изводи са в тясна връзка с обсъждането на резултатите:
1. Експресията на BDNF в периферна кръв - авторът намира, че бионаличността е 

статистически значимо по-висока при здрави контроли, в сравнение с пациенти 
с първи шизофренен епизод.

2. Структурни мозъчни изменения -  изследването показва, че при първи 
шизофренен епизод се откриват структурни мозъчни изменения спрямо здрави 
контроли и бионаличността на BDNF има корелационна зависимост с 
изследваните мозъчни структури:
-Superior Temporal Gyrus 
-Middle Temporal Gyrus 
-Inferior Temporal Gyrus 
-Хипокампус
-Мозъчни вентрикули (LV + V3)
-Общ обем на коровото сиво вещество

3. Тежестта на психотичните симптоми при пациенти с първи шизофренен епизод 
-  дисертантът установява, че няма корелация с бионаличността на BDNF.

4. Когнитивните нарушения при пациенти с първи шизофренен епизод показват -  
тук авторът намира корелационна зависимост с бионаличността на BDNF.

5. Лечение -  изследването в настоящия труд не показва корелация с 
бионаличността на BDNF на 30 ден от започването му.

Изведени са три приноса с фундаментален характер и шест с клинико-приложен, които 
показват прогностична и потвърдителна стойност на проведените изследвания и 
създадената клинична батерия.

Публикациите на дисертанта по темата са три и в две от тях е първи автор. Освен в тях 
дисертанта е участвал и в немалко научни прояви, с над 30 участия в конгреси и още 
над 70 други участия в научни срещи и статии.

«

Авторефератът отразява изцяло съдържанието на дисертацията.

В критичен план, освен направената по-горе бележка, бих препоръчала в бъдещи 
разработки по темата да се увеличи броя на пробандите в отделните групи и да се 
дефинират насоки за по-конкретни бъдещи разработки, свързани предимно с BDNF и 
структурни мозъчни изменения, проследени проспективно за дълъг период.

Направените критични бележки не понижават стойността и значимостта на 
представената научна разработка.
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Заключение

Представеният дисертационен труд е собствено изследване с научно-практическа 
стойност. Д-р Деян Хрусафов показва познания и възможности за систематизиране и 
осмисляне на съществуващите научни тези и аналитично представяне на собствените 
резултати.

Настоящият труд на тема “Биологични маркери при първи шизофренен епизод”
отговаря на изискванията за получаване образователна и научна степен “доктор” според 
Закона за развитието на академичния състав в Република България.
Всичко това ми дава основание да препоръчвам на научното жури да гласува 
положително за присъждането на образователна и научна степен “доктор” по медицина 
на д-р Деян Стоянов Хрусафов.

Плевен, 10.09.2016г.
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