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По-често използвани съкращения: 

BOLD – blood oxygenation level dependent 

DSM (ДСН) – Diagnostic and Statistic Mannual  
(Диагностичен и статистически наръчник) 

FDR – false discovery rate 

FWE – family wise error 

IAPS – International Affective Pictures System 

ICD (МКБ) – International Classification of Diseases  
(Международна класификация на болестите) 

MADRS – Montgomery – Asberg Depression Rating Scale 

SPM – statistical parametric mapping 

МРИ/ЯМР – магнитно-резонансно изобразяване/ядрено-магнитен резонанс 

МРТ – магнитно-резoнансна томография 

фМРТ – функционална МРТ/МРИ/ЯМР 
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I. 
КРИЗАТА В ПСИХИАТРИЯТА. ПРЕДПОСТАВКИ 

1.  Кризата на идентичността 

Формулирана по най-достъпен начин, кризата на идентичността може 
да бъде обобщена така: „Какъв е същинският обект на психиатрията?“. 
Условният отговор би бил „психичното разстройство“ и следващият 
въпрос би възникнал от само себе си/автоматично: „Какво е психично 
разстройство?“. Обичайната работна дефиниция „вредна дисфункция“ е 
оспорвана на много равнища през последните две десетилетия (напр. 
Bolton and Hill, 2008 г.). В допълнение представата за това понятие се 
споделя с клиничната психология и психотерапия и до известна степен с 
неврологията. 

Aтеоретичните утилитаристични класификации доведоха до 
всевъзможни разногласия относно валидността и следователно до криза на 
професионалната идентичност. Оттук произлизат редица конфликтни 
въпроси като: „Паническите разстройства психиатрична диагноза ли са или 
може би принадлежат към измерението на клиничната психология?“ или 
„Болестта Алцхаймер диагноза на психиатрията ли е или е обект на 
неврологията?“. По същество предпоследният въпрос, повдигнат към 
психиатрията от перспективата на идентичността, е: „Психиатрията 
легитимна медицинска дисциплина ли е или е артефакт от 
неврологията?“ 

За да дадем отговор на тези въпроси е наложително отново да се 
докоснем до основите на психиатрията като дисциплина, положени от Ди 
Никола (под печат Springer International 2018): 
• Консесуалната теория за нормалната психика (като основен обект на 

конвенционалната психология), с изключение на известен 
неотдавнашен прогрес, все още е твърде комплексна, за да достигне 
до по-широка публика 

• Консесуалната теория на менталните разстройства отвъд 
общоприетата дескриптивна психопатология  

• Консесуалната теория за промяна 
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2. Криза на доверието 

Кризата на доверието, според нашите разбирания, се обяснява с 
ограниченото съгласуване на рационалността, консистентността и 
кохерентността на методите за клинична оценка, както и на 
класификациите и номенклатурите в психиатрията.  

Клиничната оценка в психиатрията в основата си е базирана на 
фрагментацията на разкази, чийто първоизточник са или специалисти 
(обсервационно интервю), или информатори (например семейство, членове 
на общността), или анкета за самооценка (от пациента). Те могат да бъдат 
неструктурирани (качествени, феноменологични) и структурирани 
(количествени). Първичният материал, даващ информация за изграждането 
на клиничните способи, всъщност е бил съставен от качествена 
информация, фактически сведения от пациента при диагностични 
интервюта от 30-те години, пречупена през призмата на психодинамиката. 
Онези данни и по-скоро най-често срещаните отговори са 
„транскрибирани“ в структурирани скали или тестове за самооценка. 
Подобно на „тестовете“, използвани при клиничната психологична оценка, 
психиатрията е разработила различни видове интервю, които като цяло 
представляват оценъчни скали, базирани на наблюдение. 

Това, което се случва през следващите 40 години е, че подходът на 
валидиране в дисциплините, занимаващи се с ментално здраве, следва 
шаблона „от скала – към друга скала“. С други думи това означава, че 
всеки клиничен способ (и интервюто, и тестовете за самооценка) се 
валидират според сходни критерии, съставени от твърдения и въпроси, 
изхождащи по различни начини от първичните източници. 

3. Транслация на данни и диагноза 

В общо-медицинския модел диагнозата на всяко едно ниво на оценка 
се потвърждава от интегративна номотетична мрежа на транслационни 
връзки към други дисциплини, чрез които се обективизира от гледна точка 
на биологичните критерии, които проникват до самия субстрат на 
болестта. Способите на транслацията са в подкрепа на по-голямата част от 
медицинската нозология, поради продължителното обучение по медицина 
и професионалните ръководства. 

За разлика от медицината, в своя опит да се освободи от 
психоанализата и от невронауката, които са считани за безполезни и 
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теоретично обременяващи, психиатрията поема по пътя на логическия 
емпиризъм, повлиян от Хемпел и тълкува „атеоретично“ инструментални 
класификации.  

Тези класификации са базирани на де-контекстуализирано 
количествено определяне на феноменологични разкази (на пациента или на 
специалиста) и наподобяват по различни начини медицински категории, 
основани на субективни критерии вместо на биомаркери. 
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II. 
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Цел  

Цел на настоящия труд е осъществяване на концептуален анализ на 
кризата в съвременната психиатрия, предлагане и апробация на емпиричен 
модел за приложение на транслационната невронаука за разрешаване на 
методологичните проблеми, свързани с тази криза. 

В тази връзка основните задачи се очертават както следва: 

1. Теоретичен анализ и дефиниране на предпоставките за кризата в 
психиатрията от онтологична и епистемологична гледна точка с 
изследване на проблема за валидността в психиатричната нозология и 
диагностика 

2. Разработване на методологична рамка за приложението на 
транслационната невронаука в психиатрията  

3. Емпирично проучване на транслационната валидност на структурното 
невроизобразяване при депресивни разстройства 

4. Експериментално приложение на модела за транслационна валидност 
чрез изследване на функционалната свързаност при депресия 

5. Експериментално приложение на модела за транслационна валидност 
чрез изследване на функционалните МРИ корелати при изпълнение на 
тестова методика IAPS при депресия 

6. Разработване и приложение на иновативна парадигма за 
транслационно валидиране на клинико-психологичен вербален тест за 
депресия и функционален МРИ 
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III. 
ВЪЗМОЖНОСТИ НА ТРАНСЛАЦИОННОТО 

НЕВРОИЗОБРАЗЯВАНЕ 

Целта на емпиричното изследване беше установяването на 
количествени невроморфометрични промени при пациенти с депресивно 
разстройство, както и проучване върху транслационна валидност на фМРИ 
в покой и при изпълнение на два клинични теста (IAPS и депресивната 
скала на Von Zerssen) симултанно с фМРИ, при което да се определят 
корелатите на мозъчните функции при пациенти с монополярна, 
биполярна депресия и здрави контроли. 

Обект на изследването са пълнолетни лица отговарящи на DSM – IV 
TR, критериите за голямо депресивно разстройство (ГДР) с настоящ 
умерен или тежък депресивен епизод, с общ брой точки по скалата за 
оценка на депресия на Montgomery–Åsberg (MADRS) ≥ 20, както и здрави 
контроли – без психиатрична диагноза. Диагнозата ГДР е базирана на 
покриване на диагностичните критерии на DSM – IV TR и е поставена въз 
основа на: 1) приемната и работна диагноза и история на заболяването 
(болнична и амбулаторна документация); 2) интервю с лекуващия лекар на 
пациента; 3) структурирано клинично интервю за DSM-IV (MINI 6.0.0); 
4) колатерална информация от близките на пациента.  

Беше извършено изследване на общо 104 лица, от които 62 пациенти и 
42 контроли, с вече апробирани и утвърдени собствени протоколи и 
парадигми. 

На следващата таблица е описана структурата на извадката по 
отношение на социо-демографски и клинични характеристики (таблица 1). 
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Таблица 1. 

 Здрави 
контроли 

(n = 42) 

Пациенти 
 

(n = 62) * 

Ниво на 
статистическа 

значимост 

Възраст  
Средна (Стандартно отклонение) 

45.2 (± 13.3) 47.3 (± 13.7) 0.817 a 

Пол (M/Ж) 13/29 18/39 0.947 b 

Образование (средно/висше) 18/24 24/31 0.895 b 
Сбор по МАДРС  
Средна (Стандартно отклонение) 

2.1 (± 3.0) 27.9 (± 9.7) *0.000 a 

a Т-тест за независими извадки, b χ2-тест, МАДРС – Скала за депресия на Монтгомъри-
Осбърг, *p < 0.05. 

* Седем от пациентите са сканирани двукратно през интервал от 7 дни съгласно 
протокол за съвместно изследване на предикцията на антидепресантния отговор с 
количествена електро-енцефалография – КЕЕГ (Катедра Патофизиология). 

1. Структурно МРИ: воксел базирана морфометрия. 

Анализ на данните от структурното МРИ 

Данните от структурното невроизобразяване бяха подложени на 
анализ чрез метода на воксел базираната морфометрия, посредством SPM 
12 (Statistical Paramertic Mapping, http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/) софтуер 
инсталиран в средата MATLAB R2017 за Windows. Беше използван CAT 
12 toolbox, имплементиран в SPM (http://www.neuro.uni-jena.de/software/). 
Предпроцесната обработка включваше следния алгоритъм: i) сегментиране 
с помощта на CAT toolbox, включително нормализация спрямо 
стандартизираното (Montreal Neurological Institute) пространство, 
последвана от ii) пространствено изравняване чрез 8 мм пълна ширина на 
половин максимум Гаусов кернел.  

Беше осъществен t-тест за две извадки с тоталния интракраниален 
обем като променлива. Междугруповият контраст беше изследван 
посредством t-контраст при ниво на значимост заложено на p < 0.05 FDR 
(false discovery rate корекция) при праг от 36 воксела на клъстър (expected 
voxels per cluster). Контрастът между пациентите и контролите е описан в 
следващата таблица и фигури (аксиална и сагитална проекция, таблица 2 и 
фигура 1). При търсене на обратния контраст не бяха установени значими 
клъстери. 
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Таблица 2. Клъстери на редукция на сивото мозъчно вещество при 
пациентите в сравнение с контролите 

Анатомична локализация Размер на 
клъстера 

(брой воксели) 

MNI координати p-value  
(FDR-

corrected) x у Z 

Ляв медиален фронтален кортекс 
и преден цингулум 

579 -12 56 -6 0.008 

Десен среден фронтален гирус 138 38 47 -5 0.010 
Десен среден темпорален гирус и 
горен темпорален сулкус 

142 51 -6 -23 0.011 

Десен долен фронтален гирус, 
триангуларна част (в извадка от 
38 болни и 27 контроли) 

70 40 38 3 0.030 

 

 
Фигура 1. Редукция на сивото мозъчно вещество, предимно в лявата 
медиоорбитална област, и десния среден фронтален гирус в три различни 
проекции. 

Получените резултати са конвергентни с други проучвания от 
съвременната литература, които описват аналогични тенденции към 
намаляване на обема сиво мозъчно вещество при пациенти с голямо 
депресивно разстройство в предната цингуларна кора, латералните и 
медиоорбиталните фронтални региони, но не и в лимбичната система 
(Grieve SM, 2013, Vasic, 2008, Bora 2012). 
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2. Подход на функционалната свързаност и динамично каузално 
моделиране 

В последните няколко години използването на функционална 
магнитно-резонансна томография (фМРТ) при депресия, както и в други 
области на проучване, започва бавно да измества фокуса си от изследвания 
на дейността към фокусиране върху свързаността (функционалната 
интеграция). Съществуват два главни подхода – функционална свързаност, 
която се подразбира на база корелация на невронална активност, и 
ефективна свързаност, която се отнася до влиянието, което една 
невронална система упражнява върху друга – каузално (Friston 2011). 
Динамичното каузално моделиране (ДКМ) се използва широко за оценка 
на ефективното свързване при МРТ в състояние на изпълнение на някаква 
задача, но и при МРТ в състояние на покой (Friston 2003, Friston 2014). 
Установено е, че спектралното ДКМ е по-точно и по-чувствително към 
групови различия по отношение на фМРТ в състояние на покой, отколкото 
стохастичното ДКМ (Razi, Kahan, Rees, Friston 2015).  

Изследвания с функционална свързаност, фокусирани върху 
депресивните разстройства, откриват нарушения в няколко от мрежите при 
състояние на покой, като мрежата на пасивен режим на работа на мозъка 
(default mode network), централната екзекутивна система (ЦЕМ), salience 
network (SN) и афективната мрежа (АМ). Освен нарушенията на 
вътрешната свързаност в тези мрежи, се събират и доказателства за 
нарушена свързаност и между различните мрежи (Sheline, Price, Yan, 
Mintun 2010, Mulders, van Eijndhoven, Schene, Beckmann, Tendolkar 2015, 
Wang, Yang, Sun, Shi, Duan 2016, Hamilton, Farmer, Fogelman, Gotlib 2015). 
По-нов мета-анализ от Kaiser и колеги (Kaiser, Andrews-Hanna, Wager, 
Pizzagalli 2015) потвърждава откритията за хиперсвързаност на мрежата на 
пасивен режим на работа на мозъка, хиперсвързаност във 
фронтопариеталната мрежа (ФМ) – включена в когнитивния контрол на 
вниманието и емоциите; хиперсвързаност между мрежата на пасивен 
режим на работа на мозъка и фронтопариеталната мрежа, както и 
хиперсвързаност между ФМ и области на афективната мрежа. Важно е да 
се подчертае, че за наблюдаваните нарушения във функционалната 
свързаност е открито, че корелират с тежестта на депресията, 
диагностичните категории, специфични депресивни симптоми и отговора 
на лечението (Dichter, Gibbs, Smoski 2014, Brakowski, Spinelli, Dorig, Bosch, 
Manoliu, Hotforth, et al 2017, Goya-Maldonado, Brodmann, Keli, Trost, 
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Dechent, Gruber 2016, – Drysdale, Grosenick, Downar, Dunlop, Mansouri, 
Meng, et al 2017). 

От друга страна по-голямата част от проучванията върху ефективната 
свързаност при депресивни пациенти се фокусират върху фМРТ, свързана 
с изпълнение на задачи, изследващи когнитивната и емоционална 
преработка (Schlosser, Wagner, Koch, Dahnke, Reichenbach, Sauer 2008, 
Desseilles, Schwartz, Dang-Vu, Sterpenich, Ansseau, Maquet, et al 2011, 
O’Nions, Dolan, Roiser 2011) и има само няколко доклада върху ФМРТ в 
състояние на покой. (Li, Li, Bai, Liu, Wang, Leung, et al 2017, Hyett, 
Breakspear, Friston, Guo, Parker 2015). Чрез използване на спектрално ДКМ 
Li и колеги (Li, Li, Bai, Liu, Wang, Leung, et al 2017) проучват мрежата на 
пасивен режим на работа на мозъка при извадка от здрави контролни 
изследвани лица и депресивни пациенти преди и след лечение. 
Немедикираните пациенти имат значително по-ниски параметри на 
свързаност от левия париетален кортекс (ЛПК) до медиалния фронтален 
кортекс (МФК) и от постериорния сингуларен кортекс (ПСК) към десния 
париетален кортекс (ДПК), като в същото време демонстрират по-високи 
параметри на свързаност от постериорния сингуларен кортекс към 
медиалния фронтален кортекс в сравнение с контролната група, но тези 
различия не са значими след лечението.  

Стохастичното ДКМ е използвано от Hyett и колеги (Hyett, Breakspear, 
Friston, Guo, Parker 2015), за да изследват свързаността между мрежите в 
състояние на покой, с фокус върху мрежата на пасивен режим на работа на 
мозъка, екзекутивния контрол, билатералната инсула, левия 
фронтопариетален и десния фронтопариетален режим на внимание при 
здрави индивиди и депресивни пациенти със и без изразени меланхолични 
черти. Не са открити значими различия между немеланхолиците и 
контролната група, но меланхоличните пациенти демонстрират по-слаба 
свързаност от билатералната инсула към екзекутивния контрол в 
сравнение със здрави субекти и от билатералната инсула към десния 
фронтопариетален режим на внимание в сравнение с немеланхоличната 
група.  

Малкото изследвания върху ефективната свързаност обаче не 
позволяват на учените напълно да разберат как депресията влияе върху 
каузалното въздействие между възлите на мозъчните мрежи в състояния на 
покой. Предимствата, предоставени от спектралното ДКМ, и установената 
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липса на достатъчно информация по отношение на ефективната свързаност 
при депресивното разстройство, ни мотивира да изследваме каузалното 
влияние между няколко мозъчни области, вече очертани от предишни 
проучвания като играещи роля в подлежащите невронални механизми на 
това много разпространено психиатрично разстройство. Решихме да се 
фокусираме върху области, предимно принадлежащи на salience network и 
мрежата на екзекутивен контрол, и да видим как депресията в различната ѝ 
тежест се отнася до свързаността на тези области. Така ние целим да 
изследваме различията в ефективната свързаност между осем мозъчни 
зони (предната инсула, инфериорния фронтален гирус, средния фронтален 
гирус, фронталното очно поле, антериорния сингуларен кортекс, 
супериорния париетален дял, амигдалата и хипокампа), оценена чрез 
спектрално ДКМ между групи от здрави контроли и медикирани 
депресивни пациенти. Нещо повече, базирано на преждеспоменатите 
открития от Hyett и колеги, главната ни хипотеза е, че пациентите ще 
демонстрират нарушени каузални влияния на инсуларния кортекс.  

Методи 

Изследвани лица 

Двадесет възрастни изследвани лица (средна възраст 46.1 ± 13.9, 
6 мъже), отговарящи на критериите на DSM-IV-TR за депресивен епизод 
(единичен или рекурентен) в контекста на депресивно разстройство или 
биполярно афективно разстройство са включени в настоящото изследване, 
както и двадесет, съответни по пол и възраст, здрави изследвани лица 
(средна възраст 43.5 ± 12.9 год., 6 мъже). Всички участници са оценени 
чрез общо клинично интервю и структурирано Мини-интернационално 
невропсихиатрично интервю (M.I.N.I 6.0) (Sheehan, Lecrubier, Sheehan, 
Amorim, Janavs, Weiller, et al 1998). 

За групата на пациенти тежестта на настоящия епизод е оценявана 
чрез Скалата за депресия на Монтгомъри – Асберг (MADRS) (Montgomery, 
Asberg 1979) и общ резултат от най-малко 20 точки е минимумът за 
включване в извадката. Изследваните лица са изключени, ако имат 
вторична диагноза, част от ос-I (психотични, тревожни, свързани със 
субстанции разстройства), тежко декомпенсирано соматично разстройство, 
неврологично разстройство, история на травма на главата със загуба на 
съзнание, повишен суициден риск (10ти айтъм от MADRS ≥ 2). Всички 
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пациенти са били на устойчиво антидепресантно лечение за поне 3 
седмици преди включването им в изследването.  

Здравите контроли не отговарят на нито една от диагнозите в DSM-
IV-ТR, включени в M.I.N.I., нямат история на психиатрични или 
неврологични заболявания, нито травма на главата със загуба на съзнание. 
Всички участници предоставят писмено информирано съгласие, съгласно 
Хелзинкската декларация, и проучването е одобрено от етичния комитет 
на унивеситета. 

MR сканиране 

Сканирането на участниците е осъществено на 3Т MRI система (GE 
Discovery 750w) и включва структурен скенер с висока резолюция (Sag 3D 
T1 FSPGR, дебелина на среза 1 мм, матрица 256х256, TR (време на 
релаксация) – 7.2 мсек, TE (echo time) -2.3, ъгъл на обръщане 12о), и 
функционален скенер (2D Echo Planar Imaging (EPI), дебелина на среза 3 
мм, 36 разреза, матрица 64х64, TR – 2000 мсек, TE – 30 мсек, ъгъл на 
обръщане 90о, 192 обема). Преди EPI секвенцията, изследваните лица са 
инструктирани да останат колкото се може по-неподвижни, със затворени 
очи и да не мислят за нищо конкретно. 

Анализ на информацията от фМРТ 

Информацията е анализирана чрез SPM 12 (Statistical Parametric 
Mapping, http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/) софтуер, използващ MATLAB 
R2015 за Windows. Функционалните изображения са подравнени, ко-
регистрирани със структурните изображения, нормализирани към 
пространството на Монреалския неврологичен институт (MNI) и изгладени 
с Гаусово ядро с 6 мм пълна ширина и при половин максимум.  

Анализ от първо ниво в състояние на покой е проведен, използвайки 
общ линеен модел (ОЛМ/ GLM), приложен към хронологична 
последователност. Неудобните променливи включват шестте параметъра 
на движещото се ригидно тяло, усреднените хронологични сигнали на 
бялото вещество и мозъчно-гръбначната течност. Хронологичните BOLD 
сигнали са извлечени от осем предварително дефинирани области на 
интерес от сфери 6 мм в радиус, които са разположени в дясната 
хемисфера. Това са следните области с техните MNI координати: предна 
инсула (AI (38, 22, 3), инфериорен фронтален гирус (IFG) (50, 26, 16), 
среден фронтален гирус (MFG) (36, 42, 28), фронтално очно поле (FEF) 
(31, -5, 58), антериорен сингуларен кортекс (ACC) (5, 45, 12), супериорен 
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париетален дял (SPL) (24, -54, 68), амигдала (AMY) (24, 3, -16) и хипокамп 
(HPC) (30, -11, -17). BOLD сигнал от някои от областите на интерес 
(амигдалата) липсва при един от пациентите и две контролни лица, което 
води до тяхното изключване от последващите анализи.  

Динамично каузално моделиране 

Динамичното каузално моделиране (ДКМ) е изпълнено като 
спектрално ДКМ (спДКМ) с тези осем области на интерес. Спектралният 
динамично каузален модел е напълно свързан модел, където всеки възел се 
свързва с всеки друг възел. За разлика от стохастичното ДКМ върху фМРТ 
данни в състояние на покой, спектралното ДКМ оценява ефективната 
свързаност от кръстосаните спектри на флуктациите на невроналните 
състояния, вместо директно от техните времеви курсове (Razi, Kahan, Rees, 
Friston 2015). Индивидуалните спДКМ модели не се оценяват поотделно, а 
заедно, използвайки параметрична емпирична Байесова (PEB) рамка, 
имплементирана в SPM12.2. Това е последвано от редукция спрямо 
Байесианския модел, за да се ограничи броя на параметрите. Накрая силите 
на свързаността (А-матрицата) са извлечени от преценените спДКМ 
модели. 

Статистически анализ 

Статистически анализ на демографските и клинични характеристики 
на участниците, както и силата на свързаността на спДКМ модела, е 
извършен чрез SPSS 22.0 за Windows. Степента на значимост е настроена 
на p < 0.05 за всички тестове. Т-тест на Стюдънт е приложен за 
непрекъснатите променливи и Хи-квадрат – за категориалните. В 
допълнение използвахме непараметричен корелационен анализ върху 
MADRS резултатите и силата на свързаността в групата на пациентите. 

Резултати 

Демографски и клинични характеристики 

Няма статистически значими различия по възраст, пол и степен на 
образование между пациентите и здравите контроли. Очаквано, 
пациентите имат значително по-високи резултати на MADRS (виж 
Таблица 3).  
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Таблица 3. Демографски и клинични характеристики 

 Здрави ИЛ 
(n = 20) 

Пациенти 
(n = 20) 

Значимост 

Възраст (mean, SD) 43.5 ± 12.9 46.1 ± 13.9 0.308a 

Пол (М/Ж) 7/13 7/13 1.00b 

Образование (средно/висше) 7/13 11/9 0.204b 
MADRS резултат (mean, SD) 1.1 ± 2 32 ± 6.1 *0.000 a 

SD – Стандартно отклонение, a Т-тест за независими извадки, b χ2 – тест MADRS – 
Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale, * p < 0.05. 

Ефективна свързаност при здрави контролни изследвани лица 

Т-тест за една извадка е приложен за идентифициране на връзките, 
които са значимо различни от 0 в групата на здравите контроли. Както 
може да се види в Таблица 6, основните включени възли са предния 
сингуларен кортекс, предното очно поле, хипокампа и инфериорния 
фронтален гирус. В допълнение всичките осем възела демонстрират 
значими себеинхибиторни връзки (фигура 2 и таблица 4).  

 
Фигура 2. Значими връзки при здрави изследвани лица 

Legend: AI – предна инсула (AI), IFG – инфериорен фронтален гирус, MFG – среден 
фронтален гирус, FEF – фронтално очно поле, ACC – антериорен сингуларен кортекс, 
SPL – супериорен париетален дял, AMY – амигдала, HPC – хипокамп 
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Таблица 4. Връзки, значимо различни от 0, при здрави контролни 
изслдвани лица 

Възли Mean SD a Значимост 

ACC ⸧ -0.594 0.355 0.000** 
ACC→FEF 0.054 0.076 0.008 
ACC→HPC 0.106 0.159 0.012 
AI ⸧ -0.298 0.481 0.018 
AI→MFG 0.507 0.379 0.000** 
AMY ⸧ -0.338 0.504 0.011 
FEF→ACC -0.224 0.398 0.029 
FEF→AMY 0.222 0.402 0.031 
FEF ⸧ -0.268 0.447 0.021 
FEF→MFG 0.405 0.267 0.000** 
FEF→SPL 0.275 0.397 0.009 
MFG ⸧ -0.325 0.362 0.001 
HPC→ACC -0.488 0.534 0.001 
HPC ⸧ -0.234 0.352 0.012 
HPC→IFG -0.402 0.483 0.003 
IFG→ACC 0.285 0.387 0.006 
IFG→HPC 0.123 0.211 0.024 
IFG ⸧ -0.214 0.389 0.032 
SPL ⸧ -0.348 0.414 0.002 

SD – Стандартно отклонение, a Т-тест за една извадка p < 0.05, ** p < 0.001, ⸧ – 
себеинхибиторни връзки, AI – предна инсула, IFG – инфериорен фронтален гирус, 
MFG – среден фронтален гирус, FEF – фронтално очно поле, ACC – антериорен 
сингуларен кортекс, SPL – супериорен париетален дял, AMY – амигдала, HPC – 
хипокамп 

Различия между пациентите и контролните изследвани лица 

С цел да се изследват различията между двете групи, бе приложен 
Т-тест за независими извадки, сравняващ средните сили на свързаност. 
Свързващите сили на шест двойки от възлите имат значимо различни 
средни стойности (ACC→IFG, AI→MFG, AMY→AI, MFG→AI, 
MFG→SPL, SPL→FEF), но четири от тях не са значимо различни от 0 в 
коя да е от групите (виж Таблица 5 за детайли). AI→MFG силата на 
свързаност е значимо по-висока при здрави контроли, отколкото при 
депресивни пациенти, докато AMY→AI връзката е значимо по-висока при 
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депресивни пациенти, но не значимо по-различна от 0 при контролните 
изследвани лица. Илюстрация на тези резултати е представена на Фигура 3. 

Таблица 5. Връзки, демонстриращи значими различия между групите 

Nodes Mean Cs ± SD Mean Ps ± SD a Significance 

ACC→IFG x -0.051 ± 0.169 x 0.044 ± 0.108 0.048 
AI→MFG 0.507 ± 0.379 0.183 ± 0.316 0.008 
AMY →AI x 0.004 ± 0.151 0.164 ± 0.283 0.040 
MFG→AI x -0.067 ± 0.200 x 0.067 ± 0.194 0.047 
MFG →SPL x -0.063 ± 0.182 x 0.111 ± 0.290 0.036 
SPL → FEF x 0.105 ± 0.360 x -0.111 ± 0.255 0.049 

Mean Cs – средни стойности при здрави контроли, Mean Ps – средни стойности при 
пациенти, SD – Стандартно отклонение, a Т-тест за независими извадки p < 0.05, x – не 
значимо различно от 0, AI – предна инсула, IFG – инфериорен фронтален гирус, MFG – 
среден фронтален гирус, FEF – фронтално очно поле, ACC – антериорен сингуларен 
кортекс, SPL – супериорен париетален дял, AMY – амигдала. 

 
Фигура 3. Връзки със значими различия между пациенти и здрави 
контроли 

Легенда: жълта стрелка – връзка, значимо различна между групите, но не значимо 
различна от 0; зелена стрелка – връзка, значимо по-висока при контролите, червена 
стрелка – връзка, значимо по-висока при пациенти, AI – предна инсула, IFG – 
инфериорен преден гирус, MFG – среден фронтален гирус, FEF – фронтално очно поле, 
ACC – антериорен сингуларен кортекс, SPL – супериорен париетален дял, AMY – 
амигдала.  

19 
 



Корелация между силите на свързване и резултатите по MADRS  

Непараметричният корелационен анализ на резултатите по MADRS и 
силите на свързаност в групата на пациентите очертават две значими 
корелации, всяка от които включва хипокампалния възел. Има една 
позитивна корелация на резултат на MADRS с FEF→HPC свързаността 
(т.е. повишаването на тежестта на депресията корелира с намаляване на 
каузалното влияние на FEF върху HPC) и една отрицателна корелация 
MFG→HPC (т.е. увеличаването на тежестта на депресията корелира с 
намаляване на каузалното влияние на MFG върху HPC). Тези резултати са 
илюстрирани на Фигура 4. 

 
Фигура 4. Значими корелации между силата на свързаност и тежестта 
на депресията 

Легенда: MFG – среден фронтален гирус, HPC – хипокамп, CC – коефицент на 
корелация, p – значимост, MADRS – Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale 
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Таблица 6. Връзки, значими при пациенти 

Възли Mean SD a Значимост 

ACC ⸧ -0.469 0.527 0.001 
ACC→MFG 0.047 0.095 0.044 
AI→MFG 0.183 0.316 0.021 
AMY →AI 0.164 0.283 0.021 
AMY →FEF 0.084 0.175 0.050 
AMY →SPL 0.171 0.289 0.019 
FEF ⸧ -0.271 0.512 0.033 
FEF→MFG 0.427 0.327 0.000** 
FEF→SPL 0.229 0.473 0.049 

SD – Стандартно отклонение, a Т-тест за една извадка p < 0.05, ** p < 0.001,  
⸧ – себеинхибиторна връзка 

Дискусия 

В настоящото изследване открихме, че по време на фМРТ в състояние 
на покой при здрави изследвани лица значима ефективна свързаност, т.е. 
каузална интеракция в смисъл на възбудително влияние, се упражнява от 
ACC върху HPC и FEF, от IFG върху ACC и HPC, от FEF върху AMY, SPL 
и MFG и от AI върху MFG, докато инхибиторно влияние се упражнява от 
HPC върху IFG и ACC и от FEF върху ACC. Всички осем възела имат 
значими себеинхибиторни връзки. Прякото сравнение на двете групи води 
до значими различия във връзката AI→MFG, която е значима единствено 
при групата на пациентите, по този начин потвърждавайки хипотезата ни 
за нарушението на каузалните влияния на инсуларния кортекс при 
депресивното заболяване. В допълнение, резултатите по MADRS 
корелират позитивно със силата на връзката FEF→HPC и негативно с 
MFG→HPC. Резултатите ще бъдат дискутирани по-долу в светлината на 
наличното знание по отношение на споменатите мозъчни зони и 
проучвания върху функционалната и ефективната свързаност.  

Най-важното откритие в настоящото проучване е значително 
редуцираната ефективна свързаност на AI→MFG (т.е. дорзолатералния 
префронтален кортекс – ДЛПФК) при депресивните пациенти в сравнение 
със здравите изследвани лица. Както salience network, така и вентралната 
фронтопариетална мрежа имат възли, разположени в предния инсуларен 
кортекс с разликата, че SN е билатерален, докато FPN е в дясно (Uddin 
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2015). Тъй като всички области на интерес в нашето проучване са 
извлечени от дясната хемисфера, трябва да се вземат предвид и двете 
възможности: 1) че връзката AI→MFG е част от вентралния FPN, която се 
предполага от регулацията на контрола на вниманието, в резултат на 
стимули, отдолу – нагоре в противовес на дорзалния FPN, участващ в 
регулацията на вниманието от горе на долу (Vossel, Geng, Fink 2014) и 
2) че тази връзка е част от SN. Някои автори приемат това високо ниво на 
стъпване между двете системи като доказателство, че това е само една 
система (Power, Cohen, Nelson, Wig, Barnes, Chuch, et al 2011). Какъвто и да 
е случаят, нашите резултати се подкрепят от няколко предишни 
изследвания.  

При депресивно разстройство например, понижената функционална 
свързаност в SN (дясната AI в частност) е демонстирана от Manoliu и 
колеги (Manoliu, Meng, Brandl, Doll, Tahmasian, Scherr, et al 2013), заедно с 
асоциирането на параметрите на свързване с тежестта на симптомите. 
Понижената функционална свързаност между ДЛПФК и инсулата се 
открива при пациенти с подпрагова депресия в сравнение със здрави 
контроли (Hwang, Egrova, Yang, Zhang, Chen, Yang, et al 2015). Ние 
смятаме, че нашите резултати са допълнение към това доказателство чрез 
откриването на насочеността на това нарушено въздействие, а именно от 
инсуларния кортекс към ДЛПФК. Нещо повече, стохастичното ДКМ при 
меланхолични депресивни пациенти идентифицира по-слаба ефективна 
свързаност от инсулата към десния фронтопариетален възел (Hyett, 
Breakspear, Friston, Guo, Parker 2015) и отново нашето откритие може да 
бъде интерпретирано както като репликиращо резултатите, така и 
усъвършенстващо ги чрез очертаване на специфичната свързаност на 
фронталните компоненти на вентралната система на вниманието.  

По-слабото каузално влияние на инсуларния кортекс върху ДЛПФК 
може да бъде аспект на патофизиологични механизми, стоящи под 
нарушения на някои от когнитивните области при депресията като 
вниманието и вземането на решения, имайки предвид ролята на тези две 
зони на мозъка. Според скорошни изследвания, десният дорзален преден 
инсуларен кортекс генерира сигнали, които могат да въздействат на DMN 
(вътрешно насочена когниция) и на EN (външно насочена когниция), като 
по този начин подкрепят динамичното превключване между двете главни 
мозъчни мрежи (Sridharan, Levitin, Menon 2008, Uddin, Supekar, Ryali, 
Menon 2011). Можем да спекулираме, че когато влиянието върху една от 
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системите е нарушено (както при нашата извадка от депресивни пациенти), 
балансът може лесно да се изгуби, което ще доведе до превес на другата 
система (например хиперактивация на DMN, наблюдавана при предишни 
изследвания). По-нататъшно проучване ще бъде необходимо за изследване 
в детайли на тази хипотеза.  

Друга значима разлика между здравите контроли и пациентите в 
нашето изследване е свързана с връзката на AMY→AI, която е значима 
единствено в групата на пациентите. Ролята на амигдалата при депресия се 
предполага от няколко направления в невроизобразяващите изследвания, 
като повечето от изследванията демонстрират повишена амигдалоидна 
реактивност главно на негативни стимули (Wilner, Scheel-Kruger, Belzung 
2013, Campbell, Marriott, Nahmias, MacQueen 2004, Sheline, Gado, Kraemer 
2003) и нарушена свързаност с челните дялове (Brown, Hughes, McColl, 
Peshock, Ring, Rush 2014, Bortolato, Carvalho, McIntyre 2014, Delle-Vigne, 
Wang, Kornreich, Verbanck, Campanella 2014). Открива се, че ефективната 
свързаност на различни префронтални зони (орбифронтален кортекс, 
дорзолатерален префронтален кортекс) към амигдалата е редуцирана при 
депресивни пациенти, като някои от нарушенията персистират и при 
ремисия (Delle-Vigne, Wang, Kornreich, Verbanck, Campanella 2014, Wang, 
Hermens, Hickie, Lagopoulos 2012). Тъй като и амигдалата, и предната 
инсула се смятат за част от the salience network, нашето откритие може да 
отразява повишената активност на тази мрежа при депресия (Uddin 2015). 
Нещо повече – това повишаване на ефективното влияние на амигдалата 
върху предната инсула би могло да бъде причина за редуцираната връзка 
AI→MFG, открита при нашата извадка от пациенти. 

Друго завладяващо откритие на настоящото изследване са значимите 
корелации между тежестта на депресията (оценена с MADRS) и 
свързаността на хипокампалната зона. Ролята на тази зона от много време 
се причислява към невробиологичните механизми, стоящи под депресията, 
чрез връзката ѝ със стреса и ефектите му върху хипоталамусо-хипофизо-
надбъбречната ос (HPA) и хипокампа (Anand, Li, Wang, Wu, Gao, Bukhari, 
et al 2005). По-малки хипокампални обеми се откриват при депресивни 
пациенти (Guo, Cheng, Cao, Xiang, Chen, Zhang 2014) и намаляването се 
асоциира с продължителността на нелекуваното заболяване и тежестта на 
депресивните симптоми (Delvecchio, Fossati, Boyer, Brambilla, Falkai, 
Gruber, et al 2012, Cadoso de Almeida, Phillips 2013). По отношение на 
функцията хипокампалната зона е жизненоважна и за когнитивното, и за 
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афективното обработване и нарушенията при депресия са видни на 
множество нива, както при основната невропсихилогична оценка (Wang, 
Xia, Li, Zeng, Su, Dai, et al 2015, Delle-Vigne et al. 2014), така и при по-
напреднало функционално невроизобразяване на дейността и свързаността 
(Brown, Hughes, McColl, Peshock, Ring, Rush 2014, Wang 2012). Така 
нашите открития могат да бъдат интрепретирани като допълнително 
доказателство за нарушената хипокампална функция при депресивните 
заболявания.  

При пациенти, непривикнали към медикаментите, с първичен епизод, 
тежестта на депресията корелира негативно с хипокампалната свързаност, 
т.е. колкото по-тежко е заболяването на пациента, толкова по-малко връзки 
ще има в десния хипокамп (Guo at al. 2014). В извадката на нашите 
пациенти повишаването на тежестта на депресията корелира с повишаване 
на силата на влиянието на FEF върху HPC и с намаляване на каузалното 
влияние на MFG върху HPC. Едно възможно обяснение е, че първата 
корелация е свързана с повишена активност на SN или AN (тъй като 
предното очно поле е част от визуалната мрежа на внимание), докато 
втората отразява намалената когнитивна регулация отгоре – надолу при 
депресия, упражнявана от ДЛПФК като част от системата на екзекутивен 
контрол (Hamilton et al. 2013).  

В заключение резултатите от това проучване върху ефективното 
свързване подкрепят и обогатяват предишните данни по отношение на 
ролята на дясната предна инсула в патофизиологията на депресията чрез 
хвърляне на малко повече светлина върху възможните невробиологични 
механизми, стоящи под специфични клинични симптоми, свързани с 
афекта и когницията. Нещо повече, нашето откритие добавя към 
нарастващите доказателства за асоциация между тежестта на депресията и 
нарушенията на хипокампалната функция по отношение на нарушената 
свързаност с останалите мозъчни области. Ние предлагаме в бъдещи 
проучвания да се опитат не само да репликират резултатите, но и да се 
разширят с, например, допълнителна информация по отношение на 
тежестта на специфични симптоми (свързани с афекта и когницията), като 
по този начин ще бъде възможно директното тестиране на по-горе 
споменатите хипотези.  

Трябва да бъдат признати и няколко ограничения на настоящото 
изследване. Първо, относително малката извадка и хетерогенността на 
групата на пациентите по отношение на диагнозата (тежко депресивно и 
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биполярно разстройство) може да е оказала влияние върху резултатите, 
тъй като и общото, и специфичното в моделите на активност и свързаност 
е било докладвано (Delvecchio et Al. 2012, Cardoso et al. 2013). Второ, 
фактът, че всички пациенти са били на устойчиво антидепресантно 
лечение преди включването им в изследването може да е допринесло към 
откритията ни като доказателство за „нормализация“ на нарушените 
патерни на свързаност, следващи успешното лечение (Wang et al. 2015). 
Бъдещите проучвания трябва да адресират тези ограничения чрез 
увеличаване на извадката и включване на немедикирани пациенти. Future 
research should address those limitations by increasing the study sample and 
including non-medicated patients.  

3. Подход за транслационно валидиране на проективен тест и 
функционален МРИ (IAPS) 

Когнитивната невронаука обикновено приема, че депресивните хора 
проявяват негативна тенденция при обработка на афективни стимули 
(Leppanen 2006). Точният невронален механизъм, който стои под този 
уклон, остава неясен поради неконсистентността на откритията на 
индивидуалните проучвания и мета-анализи. По-голямата част от 
проучванията предполагат повишена активност на амигдалата на 
негативни стимули и понижена активност на префронталния кортекс при 
депресивни пациенти в сравнение със здрави контроли, както и обръщане 
на този модел след успешно антидепресантно лечение (Sheline, Barch et al. 
2001, Fu, Williams et al. 2004, Anand, Li et al. 2005, Canli, Cooney et al. 2005, 
Siegle, Thompson et al. 2007). Въпреки някои сходства на резултатите от 
индивидуалните проучвания, представени от по-ранните анализи 
(Fitzgerald, Laird et al. 2008, Diener, Kuehner et al. 2012), най-скорошните 
такива се провалят в репликирането на тези открития и не откриват 
значителни различия в емоционалното обработване между депресивни 
пациенти и здрави контроли или пациенти с други психиатрични 
заболявания (Hagele, Friedel et al. 2016, Muller, Cieslik et al. 2017). 

Подобни несъответствия могат да бъдат обяснени с: хетерогенността 
на извадката от пациенти (тежестта на депресията, ремисия, 
медикаментозно лечение); вариабилността на примерите (емоционални 
изражения, картини, думи, видеа; пасивно наблюдение с или без 
предшестваща подсказка, съчетаване, оценка на емоцията; и с гъвкавостта 
на приложените статистически анализи (области на интерес, дефинирани a 
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priori, или цялостен мозъчен анализ, базиран в рамките на определен 
клъстър или voxel-wise correction – family wise error, честота на погрешни 
открития). С цел превъзмогване на тези проблеми и популяризиране на 
напредъка в невронауката, изследователите обсъждат необходимостта от 
репликиращи проучвания и препоръчват използването на по-строги 
статистически методи (Borgwardt, Radua et al. 2012, Woo, Krishnan et al. 
2014). 

Имайки предвид това, ние се опитахме да репликираме тези открития 
по отношение на емоционалното обработване при депресивни пациенти в 
сравнение със здрави контролни изследвани лица чрез използването на 
функционална магнитно-резонансна томография (фМРТ) по време на 
пасивно наблюдение на позитивни, негативни и неутрални изображения от 
International Affective Pictures System (IAPS) (Lang, Bradley et al. 2008). В 
определен смисъл IAPS може да бъде интерпретиран и като проективен 
тест в клиничния смисъл на понятието, доколкото е свързан със 
субективно-емоционална преработка на картинни визуални стимули (по 
аналогия с теста на Роршах и тематично-аперцептивния тест на Мъри-
Морган). Той се разглежда и като диагностичен инструмент за определяне 
на афективноста при психози от някои автори (Хараланова и Хараланов, 
2017). 

Докато конструирахме примерите и дизайна на проучването се 
водехме от нашите разбирания върху научните съобщения, цитирани по-
долу.  

Сравнени с емоционални лица, картините в IAPS провокират 
активация в подобни области, включително амигдалата, хипокампа, 
префронталния кортекс и зрителния кортекс, макар че има и някои 
различия (Britton, Taylor et al. 2006). Амигдалата се активира от всички 
типове лицеви изражения (щастие, тъга, гняв, страх и неутралност) и само 
от картини, изобразяващи тъга и гняв, докато хипокампът се активира от 
всички типове лица (без щастие) и картини. Друго проучване открива по-
силен амигдалоиден отговор на лицеви изражения, отколкото на картини 
от IAPS на гняв и страх (Hariri, Tessitore et al. 2002). Съответно за нашето 
проучвание ние избрахме позитивни, негативни и неутрални картини с 
резултати по валентност, подобни на тези, докладвани в упоменатите 
статии, но с допълнителен критерий – присъствие на човек върху всеки от 
стимулите, тъй като сметнахме, че те ще са по-близо до стимулите с 
лицеви изражения в сравнения с други IAPS картини (животни, обекти, т.н.)  
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Предишно изследване с примери с емоционални картини демонстрира 
повишаване на активацията на амигдалата, инсулата и 
парахипокампалната зона при депресивни пациенти в сравнение със здрави 
контроли, докато се наблюдават негативни срещу неутрални стимули, но 
не и за комбинацията негативни срещу позитивни стимули (Anand, Li et al. 
2005). В друго изследване пациентите имат по-силна префронтална 
активация отново при условието с негативни срещу неутрални картини, но 
не са установени различия в активацията на амигдалоидния отговор 
(Rosenblau, Sterzer et al. 2012). И двата доклада (подобно на много други в 
тази област) използват области на интерес, дефинирани a priori, 
включително области преди това включени в емоционалното 
процесиране – амигдала/хипокамп, префронтален, орбифронтален и преден 
сингуларен кортекс и некоригирана статистическа значимост от p < 0.005. 
В противовес, ние решихме да използваме цялостен мозъчен voxel-wise 
анализ с най-стриктната, а именно FWE корекция, с цел да се съобразим 
със съвременните насоки за анализ и докладване на функционално 
невроизобразяване.  

Проучени са корелации с клинично свързани скали за оценка като 
Скала за оценка на депресия на Хамилтън и бе открита позитивна 
корелация при амигдалоидната активност по време на очакване на 
негатини стимули (Abler, Erk et al. 2007). По този начин в допълнение на 
анализа на дейност, свързана с изпълнение на задача, ние се интересуваме 
и от възможността за откриване на някаква корелация между количеството 
на активацията и клинично релевантните измервания, в нашия случай 
Скалата за оценка на депресия Монгомъри-Асберг.  

Mетоди 

Изследвани лица 

Настоящото изследване включва деветнадесет възрастни изследвани 
лица (средна възраст 44.5 ± 13.6 год., 5 мъже), страдащи от депресивен 
епизод (единичен или рекурентен, според критериите на DSM-IV-TR) в 
контекста на депресивно разстройство (13 участници) или биполярно 
афективно разстройство (6 участници) и деветнадесет, съответни по пол и 
възраст, здрави контроли (средна възраст 39.6 ± 13.6 год., 5 мъже). Всички 
участници са десничари според техните собствени показания. Клиничната 
оценка на изследваните лица включва общо психиатрично интервю, 
структурирано Мини (Съкратено) интернационално невропсихиатрично 
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интервю (M.I.N.I. 6.0) (Sheehan, Lecrubier et al. 1998) и Скалата за оценка 
на депресия на Монтгомъри и Асберг MADRS (Montgomery and Asberg 
1979).  

Общ резултат от 20 точки по MADRS е необходим за пациентите, за 
да бъдат включени в изследването. Изследваните лица са изключвани, ако 
имат втора диагноза по ос I (като психотично, тревожно, свързано с 
употреба на вещества разстройство или д.р.), тежко декомпенсирано 
соматично заболяване, неврологично заболяване, история на травма на 
главата със загуба на съзнание или тежък риск от суицид (10ти атъм от 
MADRS ≥ 2). Всички пациенти са лекувани с разнообразни 
антидепресанти и тимостабилизиратори (включително escitalopram, 
sertraline, venlafaxine, duloxetine, lamotrigine, olanzapine) за поне 3 седмици 
преди включването им в изследването. 

Здравите контролни изследвани лица нямат психиатрична история, 
общи неврологични или соматични заболявания, отразяващ се на ЦНС, или 
травма на главата със загуба на съзнание. Всички участници дават писмено 
информирано съгласие, съгласно Хелзинкската декларация. Преди 
провеждането, това изследване е одобрено от Етичния комитет на 
университета.  

Стимули и процедури  

Двадесет позитивни (Поз) и същият брой Негативни (Нег) и 
Неутрални (Неу) изображения са избрани от IAPS, съобразно техните 
резултати по валентност. Резултатите по валентност за Поз, Нег и Неу 
стимули са в интервала, респективно, 7.04 – 8.2, 1.8 – 2.49 и 4.38 – 5.22. На 
всички изображения присъстват хора, включително бебета, деца и 
възрастни в сходни пропорции във всяка група (Поз, Нег и Неу), правейки 
стимулите от трите групи малко или много хомогенни.  

Стимулите са прожектирани чрез бинокулярни очила (Visual System, 
NordicNeuroLab, Берген, Норвегия) и са с приблизително 20° широк 
зрителен ъгъл. Всяко изображение е показвано на устройството веднъж за 
4 сек. Изображения от същата категория са групирани в активни блокове 
от 5 изображения, съставящи цял блок с продължителност 20 сек. Всеки 
активен блок е следван от изключващ блок (бял фиксационен кръст върху 
черен екран) със същата продължителност от 20 сек. Активните блокове са 
рандомизирани през сесията. По време на експерименталната серия има 
още 12 активни (4 от всеки вид) и 12 изключващи блока. 
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Продължителността на цялостната серия е 8 мин. (Има само по една 
експериментална серия в сесията).  

За да бъде сигурно, че изследваните лица обръщат внимание на 
стимулите, те са инструктирани да натискат бутон, когато видят червена 
точка (0.5° от зрителния ъгъл), появяваща се някъде по екрана по време на 
активните или изключващите блокове. Има общо 20 червени точки, 
разположени на случайни позиции на екрана. Те остават на екрана за 4 сек. 
Когато се появяват по време на активните блокове, червените точки са 
сложени върху стимулите. Броят на червени точки/натискания на бутона е 
балансиран между условията. Примерите са създадени и презентирани чрез 
E-prime софтуер (Psychology Software Tools, Inc). 

Извличане на МРТ данни 

Сканирането на изследваните лица е направено на 3Т MRI система 
(GE Discovery 750w) и включва структурално изследване с висока 
резолюция (Sag 3D T1 FSPGR, дебелина на среза 1 мм, матрица 256х256, 
TR (време на релаксация) – 7.2 мсек, TE (echo time) -2.3, ъгъл на обръщане 
12°), и функционален скан (2D Echo Planar Imaging (EPI), дебелина на среза 
3 мм, разстояние 0.5, 36 осеви среза, матрица 64х64, TR – 2000 мсек, TE – 
30 мсек, ъгъл на обръщане 90°, 240 volumes), обхващащи целия мозък.  

Анализ на информацията от фМРТ 

Информацията се анализира чрез SPM 12 (Statistical Paramertic 
Mapping, http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/) софтуер, разботещ на MATLAB 
R2015 за Windows. По време на предварителната обработка, 
функционалните изображения са подравнени към първото изображение 
(motion correction), ко-регистрирани със структурните изображения с 
висока резолюция, нормализирани към пространството на Монреалския 
неврологичен институт (MNI) и изгладени с 6 мм Гаусово ядро с пълна 
ширина и половин максимум.  

Анализ от първо ниво е проведен чрез използването на общ линеарен 
модел (ОЛМ/ GLM), приложен към времева последователност, съчетана с 
канонична функция на хемодинамичния отговор. Неудобните ковариации 
включват шест параметъра на движещото се ригидно тяло. На първо място 
бе изчислен контрастът за всичките три активни условия спрямо пасивното 
(off) условие. След това t-контрастни карти са извлечени за всяко 
изследвано лице: Поз > Нег, Поз > Неу, Нег > Неу и впоследствие 
включени на второ ниво в групов и междугрупов анализ. Нивото на 
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статическа значимост е фиксирано p < 0.05, коригирана по метода family 
wise error и е поставен праг на обхвата на клъстера от 10 воксела. Проведен 
е и регресионен анализ на контрастните карти и общите резултати на 
скалата за депресия MADRS.  

Статистически анализ  

За статистическия анализ на демографските и клинични 
характеристки на участниците използвахме SPSS 22.0 за Windows. Нивото 
на значимост е фиксирано p < 0.05 за всички тестове. Разликите в средните 
стойности на непрекъснатите променливи са изследвани с Т-тест на 
Стюдънт, а за категориалните променливи е използван Хи-квадрат.  

Резултати 
Демографски и клинични характеристики  

Пациентите и здравите контроли не се различават значимо по възраст, 
пол и ниво на образование. Както се очакваше, групата на пациентите 
показва значително по-високи резултати на Скалата за оценка на депресия 
на Монтгомъри и Асберг (Таблица 7).  

Таблица 7. Демографски и клинични характеристики  
 Здрави контроли 

(n = 19) 
Пациенти 

(n = 19) 
p-стойност 

Възраст (mean, SD) 39.6 ± 13.6 44.5 ± 13.6 0.274a 
(t = -1.11) 

Пол (M/F) 5/14 5/14 1.000b 

Образование (secondary/higher) 9/10 10/9 0.746b 
(t = -20.6) 

Резултат по MADRS (mean, SD) 0.5 ± 1.3 30.8 ± 6.2 *0.000 a 
SD – Стандартно отклонение, a Т-тест за независими извадки b, χ2-тест,  
MADRS – Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale, * p < 0.05. 

Резултати от фМРТ 

F-контрастът между всички активни условия и пасивните условия 
резултатира в голям клъстър от билатерални активации във фронто-
париеталната и окципиталната област и при пациентите, и при здравите 
контроли. Междугруповият анализ на този контраст показва клъстър (127 
voxels) на по-голяма активация при контролните изследвани лица с връхна 
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точка, разположена на левия ъглов гирус (-36, -62, 54), която не оцелява 
след family wise error (FWE) корекция.  

Т-контрастът между позитивните и негативните блокове (Поз > Нег) 
не достига статистическа значимост нито на групово ниво (отделно за 
пациентите и контролите), нито междугрупово (контроли > пациенти и 
пациенти > контроли).  

От друга страна контрастът между позитивните и неутралните 
блокове (Поз > Неу) резултатира в един-единствен значим клъстър при 
контролните изследвани лица с връхна точка на активация, разположена в 
левия инфериорен окципитален гирус, докато при пациентите има няколко 
значими клъстъра с върхови точки в левия постериорен сингуларен гирус 
(ляв прекунеус), левия слепоочен гирус (левия среден и инфериорния 
окципитален гирус), десния инфериорен окципитален гирус и десния 
прекунеус (виж Таблица 8 и Фигури 5 – 6 за детайли). В междугруповия 
анализ тези явни различия не са статистически значими (некоригирани 
p < 0.0001, демонстрират един клъстър (24 воксела), разположен в левия 
супрамаргинален гирус по-висока активация при контролните изследвани 
лица).  

Таблица 8. Клъстъри на остатъчна активация за Поз > Неу t-контраст 

Анатомично разположение на 
пиковите активации 

Обхват на 
клъстъра 
(номер на 
вокселите) 

Пикови MNI 
координати 

p-
стойности 

(FWE 
корекция) x y Z 

Пациенти 
Ляв постериорен цингуларен гирус 
(BA 23)/ 
Ляв прекунеус (BA 23) 

212 -4 
 

-10 

-52 
 

-54 

26 
 

30 

0.000 
 

0.014 
Ляв среден темпорален гирус (BA 37)/  
Ляв среден окципитален гирус (BA 19) 
Ляв инфериорен окципитален гирус  
(BA 19) 

182 -50 
-46 
-50 

-60 
-74 
-74 

6 
0 
8 

0.003 
0.007 
0.027 

Десен инфериорен окципитален гирус 
(BA 37) Физуформен гирус  

58 46 -66 -8 0.007 

Десен прекунеус 13 6 -56 34 0.018 
Контроли 

Ляв инфериорен окципитален гирус 
(BA 37/19) 

123 -52 -72 8 0.000 

Pos – позитивни блокове, Neu – неутрални блокове, FWE – Family Wise Error, MNI – 
Монреалски неврологичен институт  
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Фигура 5. fMRI, аксиална проекция на различията в BOLD сигнала при 
изпълнение на теста IAPS (в жълт цвят при пациенти, в зелен при 
контроли). 

Подобно на това, контрастът между негативното и неутрално условия 
(Нег > Неу) не е статистически различен между двете групи. Все пак при 
контролните изследвани лица остатъчната активация обхваща клъстъри в 
левия инфериорен окципитален гирус, десния инфериорен фронтален 
гирус, десния среден темпорален гирус и десния инфериорен окципитален 
гирус, докато при пациентите връхните точки са разположени в левия 

32 
 



инфериорен окципитален гирус, десния среден темпорален гриус и десния 
среден окципитален гирус. 

Таблица 9. Клъстъри на остатъчна активация за Нег > Неу t-контраст  

Анатомично разположение на 
пиковата активация  

Размер на 
клъстъра 

(брой воксели) 

MNI координати p-стойност 
(FWE-

corrected) x y Z 

Пациенти 

Ляв инфериорен окципитален 
гирус (BA 37) 

195 -40 -66 -4 0.000 

Десен среден темпорален 
гирус (BA 37) /  
Десен инфериорен окципитален 
гирус (BA 37) 
Десен инфериорен темпорален 
гирус (BA 37) 

89 58 
 

54 
 

50 

-60 
 

-68 
 

-62 

6 
 
8 
 

-10 

0.001 
 

0.027 
 

0.042 

Ляв среден окципиален гирус 
(BA 19) 

53 -46 -76 8 0.007 

Десен среден окципитален 
гирус (BA 19) 

23 32 -74 20 0.024 

Десен среден темпорален 
гирус (BA 37) 

11 44 -54 6 0.019 

Контроли 

Ляв инфериорен окципитален 
гирус (BA 37) 

224 -50 -70 2 0.000 

Десен инфериорен фронтален 
гирус (BA 45) (triangular part) 

32 54 30 8 0.003 

Десен инфериорен 
окципитален гирус (BA 37) 

23 48 -64 -2 0.021 

Десен среден темпорален 
гирус (BA 37) 

17 60 -58 0 0.015 

Neg – негативни блокове, Neu – неутрални блокове, FWE – Family Wise Error, MNI – 
Монреалски неврологичен институт  

Корелация с резултатите по MADRS  

Трите Т-контраста (Поз > Нег, Поз > неу, Нег > Неу) са подложени на 
регресионен анализ с цел разкриване на корелацията с резултатите 
MADRS само при пациенти. Контролните изследвани лица не са включени 
в анализа поради малката вариативност на техните MADRS резултати. 

33 
 



Контрастите Поз > Нег и Нег > Неу не съставят значими клъстъри 
нито с позитивна, нито с негативна корелация. Поз > Неу контрастът от 
друга страна демонстрира два клъстъра на активация със значима 
позитивна корелация. Връхната точка на активацията е разположена в 
левия прекунеус (-4, -54, 26) и левия инфериорен окципитален гирус 
(-44, -70, 2), с клъстърен размер от 74 и 47 воксела респективно (Фигура 6).  

 
Фигура 6. Аксиална проекция. 
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Дискусия 

Нашите резултати предполагат, че при медикирани депресивни 
пациенти, позитивните изображения в сравнение с неутралните активират 
преимуществено задния сингуларен кортекс и прекунеус, както и 
окципиталната и средната темпорална област, основно в лявата страна, 
докато при здрави контроли само окципито-темпоралните зони 
демонстрират значима активация. Негативните изображения предизвикват 
силен BOLD сигнал в окципиталните и темпорални области и при двете 
групи и в инфериорния фронтален гриус само при здравите изследвани 
лица. Въпреки това тези явни различия не са статистически значими между 
групите за нито един от двата контраста. Позитивна корелация се 
демонстрира между нивата на активация на клъстърите, разположени в 
левия прекунеус/ PCC и левия инфериорен/среден окципитален гирус, и 
резултатите по MADRS при пацинти, докато наблюдават сравнение между 
позитивни и неутрални изображения.  

Липсата на значими различия между депресивните пациенти и 
здравите контроли в нашето изследване в унисон с негативните открития 
на Hägele и колеги (Hagele, Friedel et al. 2016) в тяхното трансдиагностично 
проучване между различни психиатрични заболявания (включително 
алкохолна зависимост, шизофрения, депресивно разстройство, манийни 
епизоди на биполярно разстройство и синдром на дефицит на вниманието 
и хиперактивност). Дизайнът на тяхното изследване е много подобен на 
нашия и използват същите статистически нива на значимост p < 0.05 FWE-
corrected за целия мозък. В допълнение, за амигдалоидните области на 
интерес, те имплементират small volume correction. Измежду всички 
участници значима активация за позитивни срещу неутрални изображения 
се открива в левия вентромедиален префронтален кортекс, билатералния 
среден темпорален гирус и десния прекунеус – последните две зони се 
активират и в групата на нашите пациенти. Контрастът между аверзивните 
и неутрални изображения в тяхната извадка образува значима активация на 
лявата амигдала и билатералния среден темпорален гирус – отново тази 
последна област е установена в същия контраст и в нашето проучване с 
депресивни пациенти. Въпреки това, както е в нашия случай, не е открито 
значимо групово различие за нито един от контрастите в амигдалата или 
цялостния мозъчен анализ.  
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Най-скорошният мета-анализ на 65 невроизобразителни изследвания 
на емоционалното обработване при униполярна депресия, публикувано от 
Müller и колеги (2017) се проваля в разкриването на някакви значими 
резултати измежду всички експерименти и специфично за тези, 
докладващи повишаване и намаляване при пациентите в сравнение със 
здравите контроли, както и за негативните и позитивни валенции, 
емоционалните изражения и задачите за разграничаване по пол. Както 
авторите твърдят, този провал може да се обясни с различията в 
експерименталния дизайн, популацията на изследването, размера на 
извадката и статистическия извод. Близо 40% от всички експерименти, 
включени в техния анализ, докладват за некоригирани p-стойности и 
единствения значим клъстър, който откриват, е когато мета-анализът е 
ограничен само до коригирани резултати.  

След по-обстоен преглед, предишните проучвания с фМРТ с 
изображения от IAPS, докладващи за различия между здрави изследвани 
лица и депресивни пациенти в предполагамите области на емоционално 
обработване/регулиране като амигдалата, задния сингуларен кортекс 
(АСС) и префронталния кортекс (PFC) имат няколко общи ограничения 
като използването на a priori дефинирани области на интерес (отново 
амигдалата, задния сингуларен кортекс и префронталния кортекс) (Anand, 
Li et al. 2005, Rosenblau, Sterzer et al. 2012) и имплементирането на по-
либерален статистически праг (p < 0.001 некоригирано или дори p < 0.005 
некоригирано) (Abler, Erk et al. 2007, Ritchey, Dolcos et al. 2011, Rosenblau, 
Sterzer et al. 2012, Wang, Xu et al. 2012). Едно от малкото изследвания, 
докадващи с FWE-коригирани резултати, открива клъстъри на по-висока 
активация при контролните изследвани лица, разположени в десния 
прекунеус/заден сингулраен кортекс, дясната инсула, левия и rolandic 
operculum, левия ангуларен и левия супрамаргинален гирус при 
емоционално обработване, но техните контрасти от първо ниво са срещу 
базовото ниво (фиксационен кръст), вместо контраст между модалностите 
на различните емоции (Lisiecka, Carballedo et al. 2013).  

Ограничения на нашето изследване представляват относително 
малкия размер на извадката и хетерогенността на групите пациенти по 
отношение на диагностичните категории (депресия и биполярно 
разстройство) като и общите, и различните модели на активност при тези 
психиатрични разстройства са докладвани (Delvecchio, Fossati et al. 2012). 
В допълнение фактът, че всички пациенти са били на устойчиво 
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антидепресантно лечение преди включване в изследването може да 
допринася за резултатите, тъй като има изобилие от доказателства за 
„нормализация“ на нарушеното емоционално процесиране след успешно 
лечение (Sheline, Barch et al. 2001, Fu, Williams et al. 2004, Fu, Williams et 
al. 2008).  

Заключение 

Настоящото изследване допринася към нарастващите доказателства, 
че различието в емоционалното обработване между депресивни пациенти и 
здрави контроли, както се изясни чрез настоящите фМРТ примери със 
зрително-проективни стимули, може да не бъде забележимо, когато са 
приложени по-стриктни критерии за статистическо заключение. Някои 
автори (Haralanova et Al. 2012, Terziivanova et Al., 2015) считат, че IAPS 
може да се счита за сензитивен диагностичен инструмент, както и силен 
метод за предсказване на изхода от лечението при психиатрични пациенти. 
Въпреки това тези изследвания остават неконсистентни на глобално ниво. 
Поради това така наречена „обяснителна пропаст“ все още съществува 
между различните нива на психиатрични и невробиологични обяснения, 
което препятства интеграцията на информация от докладите за субективни 
оценки и невроизобразителните открития. Некатегоричните и 
противоречиви открития на изследванията в областта и оспоримата 
приложимост на подобни примери към клиничната практика са 
мотивирали нашата група да развие и имплементира алтернативни 
експериментални примери (paradigm), какъвто е примерът на 
транслационната валидност (Stoyanov, Stieglitz et al. 2015).  

Накратко, този нов дизайн цели да използва клинично диагностично 
релевантни стимули (като айтъм от рутинно използвани скали за оценка) 
вместо клинично нерелевантни/диагностично неспецифични стимули 
(зрителни, слухови, тактилни, т.н.), които се използват често в настоящото 
функционално невроизобразяване. По този начин невропсихологичните 
инструменти, които се използват в подобни примери, могат да бъдат 
повторно оценявани срещу или корелирани с подлежащите 
невробиологични субстрати на специфичните психиатрични състояния, 
които оценяват. Накрая, повторно оценени скали ще бъдат по-
информативни в смисъл на инкрементна валидност, когато се приложат 
при рутинните клинични практики за подходящите диагностични 
процедури и индивидуализани стратегии за лечение. Този подход може 
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допълнително да се инкорпорира в диагностичните стандарти и насоки за 
лечение и по този начин да повлияе на последствията за общественото 
здраве в следствие на психиатричното обслужване. 

При първите ни опити за имплементиране на този иновативен дизайн, 
фМРТ стимулите представляваха диагностично значими айтъми от 
рутинно използвани скали за самооценка на депресията, които се 
администрират по време на изследването и на здравите изследвани лица, и 
на депресивните пациенти. Първичните резултати, които получихме, 
обещаваха друг поглед върху развитието на транслационната валидност 
между невроизобразяването, клиничната психология и психиатрията 
(Stoyanov, Kandilarova et al. 2018). Нашите данни се нуждаят от 
репликация, за да се установи клинично-оценъчната използваемост на 
предлаганата парадигма. 

Развитието на този подход към функционалното невроизобразяване е 
вдъхновено от проблемите, които трябва да се решават от клиницистите в 
ежедневните им срещи с психиатрични пациенти (диагностика и 
овладяване). Ние предлагаме с цел улесняване на напредъка в полето на 
транслационната невронаука към преодоляване на пропастта с клиничната 
реалност, бъдещото невроизобразително изследване да бъде по-
фокусирано върху имплементирането и по-нататъшното развитие на 
аналогични нови модели.  

4. Кръстосано валидиране на клинични скали за самооценка и 
фЯМР 

Модерната психопатология се намира в дългогодишна криза от 
различни перспективи (Стоянов 2015). Съществен конфликт, който 
допринася за това, е проблемът на валидността на диагностичните методи, 
и съвременните класификации. Това донякъде е последица от 
методологичните различия, съществуващи между психопатологията и 
невронауката, и по-точно функционалното невроизобразяване (Стоянов, 
Боргвард и Варга 2014, Стоянов и сътр. 2015, Боргвард и Шмит 2016, 
Фузар-Поли и Брум 2006).  

По-голямата част от данните от функционалното невроизобразяване 
са събрани при фЯМР проучвания, служещи си с event-related или блок-
модели, при които участниците изпълняват разнородни задачи. Най-
честите комбинирани със задачи фЯМР изследвания получават 
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последователни образи, докато субектите разглеждат или когнитивни 
проблеми (като теста на Струп), или емоционално валентни (тъжни, 
щастливи, гневни, страшни) и неутрални изображения. Честа практика в 
клиничните фЯМР проучвания е да се извърши клинична оценка преди и 
след сканирането, която се подлага на post hoc корелационен анализ. Това 
създава преходна разлика между двете оценки. В някои случаи това може 
да засегне последователността на такива корелации (например при 
биполярни пациенти с честа смяна на епизодите). По този начин фЯМР 
изобразяването и клиничната оценка могат да повлияят различни 
емоционални състояние при такива условия. Освен това стимулите, които 
обичайно се представят по време на фЯМР сесията често са диагностично 
и релевантни, т.е. те не могат да бъдат включени директно към 
диагностично валидни приложни процедури. 

За тази цел за жалост фЯМР техниките са предоставили доста 
противоречиви данни за потенциални маркери в психопатологията. 
Необходимо е достигането до всеобщо единомислие по въпроса какъв вид 
похвати трябва да се използват, за да се инкорпорират функционалните 
невроизобразяващи открития в диагностичните и терапевтичните 
стандарти в психиатрията.  

Имайки предвид комплексността на съвременната клинична практика, 
ние разработихме нов изследователски метод, който съчетава скалите за 
клинична оценка, приложени едновременно с извличането на фЯМР 
данните. За по-обстоятелствено обяснение на основните аргументи зад 
концепцията на транслационната конвергентна крос-валидация в 
психиатрията, виж (Стоянов, Боргвард и Варга 2014, Стоянов, Макамър, 
Шафнър 2013, Стоянов и сътр. 2015). В следващите няколко реда накратко 
ще представим подготовката за създаването на проекта.  

В нашия модел, клиничните фЯМР изследвания включват градиране 
на клиничното състояние в реално време чрез използването на скали за 
самооценка, свързани с конкретно разстройство, приложени по време на 
извличане на фЯМР данните. Няколко стандартизирани клинични скали за 
самооценка се използват от специалисти в световен мащаб. При случая с 
депресия, скалата за депресия за Бек (Бек и Стиър 1984), Цунг (Цунг 1965), 
фон Церсен (фон Церсен 1986) са сред често използваните скали за 
самооценка. Тези скали се валидират според базирани на наблюдения 
интервюта, каквито са скалата за оценка на депресията на Монтгомъри-
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Асберг (Монтгомъри и Асберг 1979), или скалата за депресия на Хамилтън 
(Хамилтън 1960), основно съставени от подобни твърдения (айтеми), 
подбрани, или от разкази на пациента (в първо лице), или на специалиста 
(трето лице) (Стоянов и сътр. 2012, Стоянов, Машамър и Шафнер 2013). 
Това, което предлагаме, е да се съчетаят субективната перспектива на 
разказа с нейните обективни невробиологични корелати. Предложеното 
едновременно извличане на фЯМР данни с приложението на 
стандартизирани скали за оценка има потенциала да преодолее описаната 
преходна разлика. 

С въвеждането на този нов модел очакваме да открием сигнификантни 
корелации между резултатите от психологическите скали за оценка (общ 
резултат или стойности под определени айтеми или групи от айтеми) и 
образа на активността, зависещ от кислородното ниво в кръвта. Това е 
критична стъпка напред към постигането на синхронизация и 
конкордантност на приложените мерки и база данни в психиатрията, 
дефинирани в други разработки (Стоянов и сътр. 2015, Боргвард и Фузар-
Поли 2012, МакГлайер и сътр. 2008). Накрая можем да ревалидираме 
клиничните методи за оценка според доказателствата от изохронната крос-
валидация с невроизобразителните техники. Като следствие от това ще 
можем да се осланяме на икономически изгодни съображения за клинична 
оценка. Ние считаме, че такъв конвергентен модел с едновременно 
провеждане на клинична самооценка и анализ на фЯМР данни, има 
потенциала да разкрие достоверни констелации от биомаркери, които 
могат да изграждат диагноза и избор на лечение. 

Взехме решението да се фокусираме върху депресивното разстройство 
като по-консистентно и хомогенно понятие в сравнение с шизофренията, 
тревожните разстройства и други психопатологични феномени – основен 
мотив за употребата на скалата за депресия на фон Церсен.  

Цел 

Целта на този сегмент от настоящото проучване е да се изследва 
транслационната валидност на скалата за депресия на фон Церсен и 
нейните фЯМР корелати по време на съгласуваното им изпълнение при 
пациенти с депресия и здрави контроли.  
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Методи 

Изследвани лица 

Подбрахме 18 възрастни субекта (средна възраст 44.3 ± 3,6 г., 6 мъже), 
придържайки се към критериите на ДСН-IV-ТР за депресивен епизод 
(единичен или рецидивиращ) в контекста на голямо депресивно 
разстройство или биполярно афективно разстройство, оценено според 
общата клинична анамнеза и структурираното Мини Интернационално 
Невропсихично Интервю (M.I.N.I 6.0). Тежестта на настоящия епизод бе 
оценена и бяха включени само субекти с умерена до тежка депресия – 
например общ резултат от MADRS поне 20. Субекти бяха изключвани при 
наличие на втора водеща диагноза по ос I (психотично, тревожно и 
свързано със злоупотребата с психоактивни субстанции разстройство), 
тежко декомпенсирано соматично заболяване, неврологично заболяване, 
анамнеза за травма на главата със загуба на съзнание, висок суициден риск 
(10-ти айтем от MADRS ≥ 2).  

Осемнадесет, подбрани според възраст, пол и образование здрави 
индивиди (средна възраст 39.1 ± 2.5 г., 6 мъже) бяха привлечени в 
проучването като контролна група. Те бяха подложени на общо клинично 
изследване и структурираното M.I.N.I. и бяха включвани ако не отговарят 
на критериите за нито една диагноза от ДСН-IV-TР или липсват данни за 
психични разстройства, неврологични заболявания, травма на главата със 
загуба на съзнание в миналото. Всички участници дадоха писмено 
информирано съгласие и проучването бе одобрено от Университетската 
Комисия по Етика. 

MR томография 

Сканирането на участниците се извърши с 3Т MRI система (GE 
Discovery 750w). Магнитно-резонансният протокол включва структурно 
сканиране (Sag 3D T1 FSPGR, дебелина на срезовете 1 mm, матрица 
256х256, TR (време на покой) – 7.2 msec, TE (echo time) -2.3, ъгъл на 
прехвърляне 12о), и функционално сканиране (2D EPI, дебелина на 
срезовете 3 mm, матрица 64х64, TR – 2000 msec, TE -30, ъгъл на 
прехвърляне 90о. Преди всяко функционално сканиране се провеждаха 5 
синхронизирани серии, служещи като образци. 
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Експериментална процедура 

Използвахме стандартен блок-модел с две различни „Он“ условия и 
едно „Оф“ условие, с обща продължителност от 8 минути и 32 сек. всяко. 
Всеки „Он“ блок се състоеше от четири писмени твърдения, всяко от което 
се представяше на LCD-екрана за 8 секунди. Диагностично специфичните 
(ДС) блокове бяха съставени от четири последователни твърдения от 
скалата за депресия на фон Церсен („Аз лесно се разплаквам“, „Аз се 
засягам повече от критики, отколкото преди“), а в диагностично 
неспецифичните (ДН) блокове бяха включени четири твърдения от 
въпросник за общи интереси и предпочитания (като например „Обичам да 
пиша книги и пиеси“, „Обичам да поправям домакински уреди“ и т.н.). 
Под всяко твърдение има написани четири възможни отговора (вярно, по-
скоро вярно, по-скоро грешно, грешно) и съответни четири бутона (горен 
ляв, долен ляв, горен десен, долен десен). Има четири блока от един и 
същи тип, алтерниращи между ДС и ДН условия и всеки „Он“ блок се 
последва от „Оф“ блок с фиксирано кръстче на екрана. 
(ДС_Оф_ДН_Оф_ДС_Оф...). Продължителността на „Он“ и „Оф“ 
секвенциите е 32 секунди. За активните условия участниците са 
инструктирани да прочетат внимателно твърденията и да отговорят с 
натискане на бутона на индивидуалната им степен на съгласие, а за 
пасивното „Оф“ условие да се съсредоточат върку фиксираното кръстче 
без да мислят за нещо конкретно.  

Анализ на фЯМР данни 

За анализа на данните се използва софтуерът SPM 12 (Statistical 
Paramertic Mapping, http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/), изпълнен на 
MATLAB R2015 за Windows. Преобработката включва следните стъпки: 
1) преустройство на функционалните данни, за да се коригира движението 
на главата; 2) едновременно регистриране на анатомичните изображения с 
висока резолюция и функционално сканиране; 3) интра-индивидуална 
оценка на пространствено регистрираните параметри, базирани на 
анатомичния образ и 4) преобразуване на ко-регистрираните 
функционални данни в стандартизиран MNI (Неврологичен Институт 
Монтреал) интервал, последвано от 5) пространствено изравняване с 6 мм 
пълна ширина на половин максимум Гаусов кернел. 

Моделът за анализ първо ниво след това се определя точно, 
дефинират се изчислените параметри и t-контраста за активните срещу 
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пасивните условия, с контрастиране (ДС > ДН) и (ДН > ДС) съответно. 
Създадените като резулат от всяко сравнение за всеки субект контрастни 
карти се използват за последващ анализ второ ниво с рандомизирани 
резултати за междугруповите различия (пациенти > контроли и 
контроли > пациенти) и за взаимодействието групи х условия.  

Анализ на поведенческите данни 

Корелациите са проверени за общия резултат от ДС твърденията и 
двете ДС > ДН и ДН > ДС контрастни карти. Демографските и клиничните 
характеристики на субектите са анализирани с помощта на SPSS 22.0 за 
Windows. Нивото на значимост за всички анализи е определено като p < 
0.05. Поради малкия брой на извадката използвахме непараметричния тест 
на Ман-Уитни за сравнение на метрични променливи, хи-квадрат и теста 
на Фишер за проверка на нулева хипотеза при качествени категориални 
променливи.  

Резултати 

Демографски и клинични характеристики 

Не се наблюдават статистически значими разлики във възраст, пол и 
образование между двете групи. Както се предполагаше, пациентите имат 
значително по-висок резултат от MADRS и фон Церсен (Tаблица 10).  

Таблица 10. Демографски и клинични характеристики 

 Здрави контроли  
(n = 18) 

Пациенти 
(n = 18) 

Стойност на 
p 

Възраст 39.1 ± 2.5 44.3 ± 3.6 0.308a 

Пол (M:Ж) 6:12 6:12 1.0b 

Образование  
(средно : висше) 

8:10 8:10 1.0b 

MADRS резултат 3 (2 – 3.5) 29.7 (25.7 – 33.7) *0.001 a 
Von Zerssen резултат 6 (4 – 8) 25 (22 – 29) *0.001 a 

a Mann-Whitney U test b Fishers exact test, IQR = Interquartile range,  
MADRS – Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale 
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Резултати и обсъждане 

фЯМР резултати (коригирани за множествени сравнения по 
метода на False Discovery Ratio, FDR) 

Нивото на значимост, представено в следващия анализ, е определено 
като p > 0.05, коригирано по метода FDR. 

Първото ниво на анализ осигури четири контрастни карти (ДС > ДН, 
ДН > ДС, ДС > ОФ, ДН > ОФ) за всеки субект, които бяха използвани във 
вътрегруповите и междугруповите анализи второ ниво. Т-контрастът за 
вътрегруповите ДС срещу ДН блокове не даде никакви резидуални 
активации в здравите индивиди от контролната група, докато пациентите 
доказаха по-високи активации в няколко клъстъра, локализирани в пре- и 
постцентралните гируси (MNI координати 32, -14, 66 и 48, -22, 58), ляв 
среден фронтален гирус (-40, 16, 30), ляв среден темпорален гирус 
(-50, -38, 0) и триъгълната част на ляв долен фронтален гирус (-50, 22, -4).  

За междугруповия анализ първо проведохме Т-тест с две проби върху 
ДС > ДН контрастните карти. Пациентите демонстрираха значително по-
високи активации в десните пре- и постцентрални зони, в левия среден 
фронтален гирус, медиалния сегмент на левия горен фронтален гирус, 
дясната допълнителна двигателна зона, десния горен париатален дял,(виж 
таб. 11 и фиг. 7 за информация) 

Таблица 11. Констрастни карти за сравнението между пациенти и 
контроли по ДС > ДН 

Анатомична локализация Размер на 
клъстера (в 

брой воксели) 

MNI координати p-value 
(FDR-

corrected) 
x y Z 

Десен пре- и пост-централен 
гирус 

734 48 
32 

-22 
-24 

58 
62 

0.006 

Ляв среден фронтален гирус 58 -40 14 30 0.009 

Медиален сегмент на левия 
горен фронтален гирус 

23 -8 64 6 0.023 

Дясна supplementary motor area 12 8 -12 72 0.026 

Ляв окципитален полюс 16 -18 -98 2 0.027 
Дясна горна париетална лобула 14 36 -46 60 0.027 

Медиален сегмент на десния 
прецентрален гирус 

11 10 -18 50 0.030 

DS – диагностични условия (айтеми), DN – диагностично неутрални условия (айтеми), 
FDR – False Discovery Rate, MNI – Montreal Neurological Institute 
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Фигура 7. Клъстери със значимо по-висока активация при пациенти в 
сравнение с контроли (цифрите горе вдясно представляват x оста в MNI 
coordinates). 
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На групово ниво, ДН > ДС контрастът не даде никакви значими 
остатъчни активации нито при пациентите, нито при контролната група. 
Междугруповият анализ даде като резултат, както се очакваше, същите 
сигнификантни клъстъри, споменат по-горе (десни пре- и постцентрални 
зони, ляв среден фронтален гирус, медиален сегмент на ляв горен 
фронтален гирус, дясна допълнителна двигателна зона, десен горен 
париателен дял) сега при контролни индивиди > пациенти. Докато 
противоположният Т-контраст пациенти > контроли не даде никакви 
надпрагови клъстъри.  

Междугруповия анализ за контрастите ДС > ОФ и ДН > ОФ съответно 
не показаха статистически значима разлика между здравите контроли и 
пациентите, въпреки че във всяка група и двата контраста резултираха в 
големи клъстъри на активация в кортикални и субкортикални зони.  

Корелации между BOLD сигнал и поведенчески данни 

Не бяха открити сигнификантни корелации при здравите контроли 
между крайния сбор от твърденията в скалата на фон Церсен и 
отстатъчната активация на ДС > ДН контраст. При групата на пациентите 
обаче се разкриха значими положителни корелации с активация в десния 
пре- и постцентрален гирус, както и в левия прекунеус и десния горен 
париатален дял (Табл. 12 и Фиг. 8).  

Таблица 12. Позитивна корелация между скора на скалата за депресия и 
контраста при отговорите между диагностичните и неутралните 
айтеми при пациенти. 

Анатомична 
локализация 

Размер на клъстера 
(в брой воксели) 

MNI координати p-value  
(FDR-corrected) x y Z 

Десен пре и пост-
централен гирус 

133 
 

34 
48 

-14 
-22 

66 
58 

0.044 

Ляв прекунеус 12 -2 -58 58 0.044 
Дясна горна 
париетална лобула 

9 34 -46 60 0.044 

DS – диагностично условие, DN – диагностично неутрално условие, FDR – False 
Discovery Rate, MNI – Montreal Neurological Institute 
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Фигура 8. Клъстери със значима позитивна корелация между сбора по 
скалата за депресия и контраста между диагностичните и неутралните 
айтеми при пациенти. 

Обсъждане 

Нашите резултати демонстрираха, че при здравите контроли, 
контрастираните два вида стимули не дават никаква остатъчна активация 
напр. Диагностично специфичните (ДС) стимули не показаха значително 
различни активации спрямо диагностично неспецифичните (ДН) стимули. 
Освен това, при тази група корелационните анализи не откриха връзка 
между мозъчната активация и крайния резултат с ДС твърдения.  

Но контрастирането на ДС стимулите спрямо ДН стимулите при 
пациенти разкри значителни остатъчни активации в няколко мозъчни зони. 
Положителни корелации бяха открити също между ДС > ДН 
контрастирането и ДС резултата при няколко активационни клъстъра.  
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По-рано също са докладвани промени в мозъчната активация, 
глюкозния метаболизъм, невротрансмитери като серотонина и неговите 
рецептори и дори обема на сивото вещество при пациенти с депресия 
(Багвагар и сътр. 2006, Бора и сътр. 2012, Древетс и сътр. 1999, Майер и 
сътр. 2003, Су и сътр. 2014, Древетс, Прайс и Фъри 2008). Ще обсъдим 
нашите разкрития в светлината на съвременното познание за 
функционалните характеристики на мозъчните зони, в които са 
локализирани сигнификантните клъстъри. 

Резидуалните активации при пациенти с депресия в десния пре- и 
постцентрален гирус могат да се обяснят с нуждите на двигателния 
отговор по време на изпълнение на задачата (да се натискат бутоните). Тъй 
като пациентите отговарят по-често с бутоните за лявата ръка, т.е. 
положителни отговори (вярно, по-скоро вярно, виж Методи), това 
означава, че те по-често са използвали лявата си ръка при ДС условията. 
Не можем да изключим хипотезата, че наблюдаваните активации на 
моторната кора може също да са интерпретирани от гледна точка на 
промените в психомоторното поведение (възбуждане или задържане), 
считани за фундаментални симптоми на депресивния епизод. Вземайки 
предвид големината на извадката, е трудно да се обясни до каква степен и 
в каква посока този фактор влияе на резултатите.  

Останалите клъстъри (ляв среден фронтален гирус, триангуларната 
част на левия долен фронтален гирус и средния темпорален гирус) са 
локализирани в зони, асоциирани с езиковите функции, семантичните 
процеси и паметта (Байндър и сътр. 2009, Линдън 2007, Прайс 2012). 
Приемливо е да се предположи, че пациентите най-вероятно използват 
тези зони в по-голяма степен от индивидите в контролната група, когато 
отговарят на диагностично свързани твърдения.  

Един от статистически значимите клъстъри, който корелира с крайния 
резултат от ДС айтемите при пациентите, се припокрива с гореспоменатия 
клъстър, резултат от ДС > ДН контрастирането с пикове в десния пре- и 
постцентрален гирус. Обяснението е, че по-честият двигателен отговор с 
левите бутони е причина за активацията в тази зона, а в същото време това 
води до по-висок ДС резултат. Установи се също, че сигнификантна зона в 
рамките на същия клъстър е десният супрамаргинален гирус (дСМГ), 
който преди е бил свързван с емпатията (Силани и сътр. 2013). 
Корелацията с активациите в десния горен париетален дял най-вероятно 
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също, като допълнение, е свързана с регулацията на работната памет и 
двигателната функция ако приемем, че тази зона е въвлечена в зрително-
двигателната координация (Такрал и Слотник 2009). 

Левият прекунеус също демонстрира корелации с ДС резултата на 
пациентите, което може да се интерпретира в контекста на многообразието 
от когнитивни функции, с които тази зона е обвързана – зрително-
пространствените образи, възпроизвеждането на епизодичната и 
автобиографичната памет и самостоятелно обработващите се процеси, 
особено изразяването на перспективата от първо лице и субективния опит 
(Кавана и Тримбъл 2006). Можем да допуснем, че по-честите положителни 
отговори (по-високи ДС резултати), се съпътстват с по-висока степен на 
активация на процеси, свързани с автобиографичната памет и 
перпективата от първо лице.  

При междугруповите сравнения по-ясно изразените активации в 
десния пре- и постцентрален гирус отново се обясняват с по-честия 
двигателен отговор на лявата ръка при пациентите. Другите клъстъри, 
локализирани в дясната хемисфера – дясната допълнителна моторна зона и 
медиалният сегмент на десния прецентрален гирус (6-то поле по Бродман) 
и десният горен париетален дял (7-мо поле по Бродман, фигура 36) също са 
свързани с двигателните отговори, проектирането на движението и 
зрително-моторната координация съответно (Начев, Кенард и Юсеин 2008, 
Такрал и Слотник 2009).  

Клъстърът с пик в левия среден фронтален гирус (8-мо поле по 
Бродман, виж фигура 37) попада във функционалната зона на 
дорзолатералната префронтална мозъчна кора (ДЛПФК), асоциирана с 
изпълнителни функции като внимание, работна памет, планиране и 
задръжка на отговора (Йохансон, Страфела и Заторе 2007, Келър и сътр. 
2011, Марс и Грол 2007, Ридеринкоф и сътр. 2004). Смущения във 
функцията на ДЛПФК се свързват с депресия (Кьонингс и Графман 2009), 
още повече, това е таргетна зона за терапия чрез транскраниална магнитна 
стимулация (ТМС) при резистентни пациенти с депресия (Паскуал-Леон и 
сътр. 1996). Този резултат също така е съвместим с откритията от 
предварителното ни пилотно проучване (Стоянов и сътр. 2017).  

Друг от сигнификантните клъстъри е с пик в медиалния сегмент на 
левия горен фронтален гирус (10-то поле по Бродман), който е част от 
вентромедиалната префронтална кора (ВМПФК), която е асоциирана с 
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регулацията на емоциите и вземането на решение, включително моралната 
преценка (Фелоус и Фара 2007, Моцкин и сътр. 2015, Куърк, Гарсиа и 
Гонзалес-Лима 2006, Йънг и сътр. 2010). Добре известна е и ролята на 
ВМПФК при разстройствата на настроението (Майерс-Шулц и Кьонингс 
2012). 

Клъстърът на активация в левия окципитален полюс спада към 
зрителната асоциативна кора (поле 18 по Бродман), чиято функция е 
свързана с осъзнаването и разбирането на зрителни сигнали. Тъй като в 
нашия случай стимулите бяха във формата на писмен текст, локализацията 
на активациите в ляво съответства на други данни, показващи активация в 
лявата асоциативна зрителна кора при четене на текст (Варабьов и сътр. 
2004). Най-вероятно пациентите като цяло задържат вниманието си по-
дълго върху ДС айтемите, отколкото върху ДН айтемите.  

В заключение можем да кажем, че резултатите потвърждават 
възможността за транслационна крос-валидация на клиничен 
психологичен тест (скалата за депресия на фон Церсен). На този етап обаче 
можем само да потвърдим чувствителността на метода (възможността чрез 
него да се различат здравите индивиди от депресирани пациенти), но не 
можем да направим извод за неговата специфичност (различаването на 
определени психопатологични състояния). За тази цел ще е необходимо 
тази парадигма да се приложи на други групи в бъдещи проучвания. 

Заключение 

Тъй като в литературата липсват данни за проучвания с подобен 
дизайн данните ни не могат лесно да бъдат сравнявани. Въпреки това 
промените в активациите, метаболизма, невротрансмитерните, 
рецепторите и дори обемите на сивото вещество в различни области на 
фронталния дял на мозъчната кора и в лимбичната система, при пациенти с 
депресия, са добре известни (Bora et al., 2012; Drevets et al., 1999; Meyer et 
al., 2006; Sargent et al., 2000; Bhagwagar et al., 2006). В тази светлина 
фактът, че в нашето изследване част от значимите остатъчни активации 
при контраста между диагностично значимата и диагностично неутралната 
скала са именно в тази област дава възможност за интерпретации в насока 
диагностична специфичност на така приложената депресивна скала 
обективизирана с данните от функционалното невроизобразяване. 
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ИЗВОДИ И ПРИНОСИ ОТ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Изводи  

1. Кризата в психиатрията от епистемологична гледна точка притежава 
две измерения: на идентичността (обусловено от липсата на обща 
теория за нормалната психика и на консенсусна психопатологична 
семиотика); и на доверието (съмнения във валидноста на прилаганите 
методи за оценка и на използвания категориален апарат). 

2. В голяма степен тази криза се дължи на дълбоки различия между 
експертите по психофизичния проблем. 

3. Възможно разрешение на тази криза е създаването на ефективен 
модел за транслационно валидиране на споделените методи и понятия 
между клиничната психология, психопатологията и невронауката чрез 
невроизобразяването при психични разстройства. 

4. Проучването на количествените промени в структурата на главния 
мозък, с помощта на воксел-базирана невроморфометрия показва 
редукция на обема сиво мозъчно вещество в медио-фронталните 
региони и темпоропариетални участъци, което кореспондира с нашите 
резултати, получени чрез фМРИ при депресия. 

5. Изследванията чрез стандартни стимули, използвани в полето на 
функционалното невроизобразяване при депресивни разстройства, 
като IAPS показват констрасти в постериорния цингуларен и 
темпорални региони, както и в областта на прекунеуса. Същите 
представляват интерес за обяснение на механизмите и процесите в 
когнитивно-афективната невронаука, но дават противоречиви 
резултати, които на настоящия етап трудно могат да бъдат 
инкорпорирани в диагностичните стандарти на психиатрията. 

6. Изследването на функционалната свързаност в покой предлага 
ефективен подход за изграждане на мост между невроизобразяването 
и психопатологията и в този смисъл разполага с потенциал за 
приложение в клиничната практика. 

7. Описват се нарушения на ефективната функционалната свързаност на 
предната инсула, медиалния фронтален гирус и амигдалата, които 
убедително съответстват на доминантните теории за 
патофизиологичните механизми на депресивните разстройства. 
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8. Използването на вербален клинико-психологичен тест за депресия 
симултанно с функционален МРИ е осъществимо в експериментални 
условия. 

9. При симултанното крос-валидиране на функционален МРИ и теста на 
фон Церсен се откриват значими различия в BOLD сигнала в 
централните и фронталните региони при изпълнение на 
диагностичните айтеми в сравнение с диагностично неутрални 
твърдения. 

10. При симултанното крос-валидиране на функционален МРИ и теста на 
фон Церсен се откриват значими различия в BOLD сигнала в 
дорзолатералната и вентромедиалната фронтална кора при 
изпълнение на диагностичните айтеми. 

11. Общият сбор (скор) от теста на фон Церсен за депресия кореспондира 
с активацията на левия прекунеус и лявата горна париетална лобула. 
Получените резултати кореспондират адекватно на доминантните 
теории за патофизиологичните механизми на депресивните 
разстройства и в този смисъл представляват модел за успешно 
приложение на транслационната невронаука в психиатрията. 

Приноси 

Теоретични: 

1. Обобщаване на проблемите, обуславящи кризата в съвременната 
психиатрична нозология. 

2. Формулиране на модела на транслационната валидност в 
психиатрията и невронауката. 

Методологични и методични: 

1. Въвеждане на транслационното функционално невроизобразяване в 
България чрез участие в успешното изпълнение на проект по 
Оперативна програма „Конкурентноспопсобност“. 

2. Оценка и внедряване на платформата за медицинска информатика, в 
рамките на Human Brain Project. 
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3. Разработване и внедряване на собствена парадигма за приложението 
на методиката IAPS за нуждите на транслационното 
невроизобразяване. 

4. Разработване и внедряване на протокол за функционален МРИ в 
покой при пациенти с депресивни разстройства. 

5. Разработване на оригинална иновативна парадигма за транслационно 
валидиране на самооценъчен тест за депресия и фМРИ. 

  

53 
 



Публикации във връзка с дисертационния труд: 

Монографии 
1. Di Nicola, V. and D. Stoyanov, Psychiaty in Crisis: At the Cross-Roads of 

Neuroscience, Social Sciences and the Humanities, Springer International, 
In Press 

 
Статии в периодични издания с импакт фактор 

1. Stojanov, D., Korf, J., Jonge, P., & Popov, G. (2011). The possibility of 
evidence-based psychiatry: depression as a case. Clinical epigenetics, 2(1), 
7. (IF=6.219) 

2. Stoyanov, D., Machamer, P. K., & Schaffner, K. F. (2012). Rendering 
clinical psychology an evidence-based scientific discipline: a case study. 
Journal of evaluation in clinical practice, 18(1), 149-154. (IF 2012=1.508) 

3. Stoyanov, D., Stanghellini, G., & Broome, M. (2012). Conceptual issues in 
psychiatric neuroimaging: an update. Current topics in medicinal 
chemistry, 12(21), 2348-2356. (IF 2012=4.174) 

4. Stoyanov, D. S., Kandilarova, S., Sirakov, N., Stoeva, M., Velkova, K. G., 
& Kostianev, S. S. (2017). Towards translational cross-validation of 
clinical psychological tests and fMRI: experimental implementation. 
Compt Rend Acad Bulg Sci, 70, 879-84. (IF 2016=0.251) 

5. Stoyanov, D., Kandilarova, S., & Borgwardt, S. (2017). Translational 
Functional Neuroimaging in the Explanation of Depression. Balkan 
medical journal, 34(6). (IF 2016=1.083) 

6. Stoyanov, D. S. (2017). Key Developments in Translational Neuroscience: 
an Update. Balkan medical journal, 34(6), 485. (IF 2016=1.083) 

7. Stoyanov, D. S., Kandilarova, S., Borgwardt, S., Stieglitz, R. D., Hugdahl, 
K., & Kostianev, S. (2018). Psychopathology Assessment Methods 
Revisited: On translational cross-validation of clinical self-evaluation scale 
and fMRI. Frontiers in Psychiatry, 9, 21. (IF=3.532) 

8. Kandilarova, S., Stoyanov, D., Popivanov, I. D., & Kostianev, S. 
Application of functional magnetic resonance imaging in psychiatric 
clinical evaluation: Controversies and avenues. Journal of Evaluation in 
Clinical Practice. (IF 2016=1.25) 

9. Kandilarova, S., Stoyanov, D. S., Kostianev, S., & Specht, K. (2018). 
Altered resting state effective connectivity of anterior insula in depression. 
Frontiers in Psychiatry, 9, 83 
(IF 2016=3.532) 

54 
 



Статии в индексирани международни списания без импакт фактор 
10. Stoyanov, D., Machamer, P., & Schaffner, K. F. (2013). In quest for 

scientific psychiatry: Toward bridging the explanatory gap. Philosophy, 
Psychiatry, & Psychology, 20(3), 261-273. 

11. Stoyanov, D. (2014). A linkage of mind and brain: towards translational 
validity between neurobiology and psychiatry. Biomedical Reviews, 22, 
65-76. 

12. Stoyanov, D. (2017). The method to identify mind's brain: commentary on 
Korf, Dial Phil Ment Neurosci, 10 (1): 35-36 

13. Stoyanov, D, Psychiatry and Neurolaw. An Essay On Mind-Brain Problem 
and Legal Proof, Balkan Journal of Philosophy, In Press 

Глави в индексирани монографии/монографични сборници в 
чужбина 

14. Stoyanov, D. S., Borgwardt, S. J., & Varga, S. (2014). Translational 
validity across neuroscience and psychiatry. Alternative perspectives on 
psychiatric validation. Oxford: Oxford University Press 

15. Stoyanov D., R.-D. Stieglitz, C. Lenz, S. Borgwardt (2015), The 
Translational Validation as Novel Approach to Integration of Neuroscience 
and Psychiatry, In: New Developments in Clinical Psychology Research, 
Nova Science, NY. 

Статии в индексирани български периодични издания: 
16. Стоянов Д, Кандиларова С, Сираков Н, Стоева М, Велкова К. 

Психиатрията в криза: възможности на транслационното 
функционално невроизобразяване. Българско списание за психиатрия 
2017, 2 (2), 134-41. 

Глави в индексирани монографии/монографични сборници в 
България 

17. Стоянов Д, Кандиларова С, Сираков Н, Стоева М, Велкова К. 
Неконвенционални подходи към валидирането на клиничните 
инструменти (Пример за транслационно валидиране на скалата за 
депресия на Фон Церсен с функционално магнитно-резонансно 
изобразяване). В: Психопатология, невронаука и психично развитие. 
П/р В. Матанова и Д. Стоянов, Стено. 2017 

55 
 



Участие в международни конгреси, с публикувани резюмета на 
докладите 

18. Stoyanov, D. S. (2012). AS09-02-Translational cross-validation among 
neuroscience and psychiatry: prospects for diagnostic assessment and 
psychopharmacology. European Psychiatry, 27, Supplement 1. (IF=3.285) 

19. Stoyanov, D.S. and V. Di Nicola, Psychiatry in Crisis: Epistemological and 
Ontological Concerns, American Journal of Psychiatry and Neuroscience. 
Special Issue: “In and out of Your Mind” Abstracts of 1st Eastern 
European Conference of Mental Health. Vol. 5, No. 6-1, 2017, pp. 6-6. doi: 
10.11648/j.ajpn.s.2017050601.16 

20. Stoyanov, D., S. Kandilarova, N. Sirakov, M. Stoeva, K. Velkova, S. 
Kostianev, Toward implementation of the model of translational validation 
in revisiting clinical assessment tools in psychiatry: preliminary empirical 
results, XVII World Congress of Psychiatry, Berlin, October 8-12, 2017 

 

56 
 


	I. Кризата в психиатрията. Предпоставки
	1.  Кризата на идентичността
	2. Криза на доверието
	3. Транслация на данни и диагноза

	II. Цел и задачи на дисертационния труд
	III. Възможности на транслационното невроизобразяване
	1. Структурно МРИ: воксел базирана морфометрия.
	2. Подход на функционалната свързаност и динамично каузално моделиране
	3. Подход за транслационно валидиране на проективен тест и функционален МРИ (IAPS)
	4. Кръстосано валидиране на клинични скали за самооценка и фЯМР

	Изводи и приноси от дисертационния труд
	Публикации във връзка с дисертационния труд

