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Дисертационният труд на Маргарита Тарейн с обем от 258 стр. без приложенията, 
засяга  един  от  най-дискутираните  в  психосоматиката  въпроси  за  влиянието  на 
психичните  фактори  в  патогенезата  на  онкологичните  заболявания.  Дисертацията 
предлага едно логично обосновано съвкупно обяснение на наблюдаваните феномени от 
няколко различни посоки на изследвания в областта на онкологичните заболявания. Тя 
свързва  предложенията  на  биологичните  теории  за  рака  като  неадекватен 
регенеративен феномен с преживяванията на загуба като възможен патогенен фактор за 
началото на болестта. За да обясни една подобна реакция на организма в качеството му 
на  психофизично  цяло,  в  тази  разработка  Тарейн  включва  и  изследването  на 
специфичния тип личност и характерен модел на свързване със значимия обект, които 
биха могли да опосредстват подобна патологична реакция на организма. В допълнение 
се изследват и психичните репрезентации и символични предпоставки за локализацията 
на  заболяването.  По този  начин структурирано,  това  изследване  предлага  сложен и 
задълбочен анализ на един актуален за съвременната наука въпрос.   

Структурата  на дисертацията е подчинена на логиката на изследване на основния 
проблем. Тя се състои от увод и девет глави, които следват изискванията за научно 
изследване на определен въпрос. Към тях се включват обобщени изводи и заключения. 
Приложенията представят подбраните картини от ТАТ (Тематично-аперцептивен тест), 
приложени при изследването. Библиографията се състои от 126 заглавия на български, 
английски и френски език.

В първите три глави от теоретичната  част  са представени основните  възгледи на 
психосоматиката  и  психосоматичните  подходи  към  онкологичните  заболявания. 
Разгледани са всички основни посоки и изводи на научните изследвания в тази област. 
Четвърта  глава  засяга  символиката  на  болестта  и  връзката  й  с  локализацията  на 
симптома.  В пета  са представени психодинамичните концепти за  връзката  с  обекта, 
механизмите на сливане с него и връзката между сепарацията и соматичната болест. 
Обърнато  е  внимание  на  биологичните  аспекти  на  онкологичните  заболявания, 
разгледани  като  метафора  през  теорията  за  нагоните  и  процесите  на  репаративна 
регенерация (глава шеста).  Така изградена,  теоретичната рамка показва много добро 
познаване  на  засегнатата  проблематика  и  изчерпателно  обосновава,  и  защитава 
основанията за построяването на дисертационната теза.

В седма глава е представен емпиричният дизайн на изследването, а в осма подробно 
са  описани  и  детайлно  анализирани  случаите  на  изследваните  лица.  Накрая  са 
обобщени  и  интерпретирани  резултатите  и  изводите  от  изследването.  Получени  са 
значими  потвърждения  за  връзката  между  определени  ситуационни  и  личностови 
характеристики и началото на онкологичното заболяване.  Интересни са също така и 
изведените символични връзки между засегнатия орган и преживяната загуба.
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Безспорните  приноси  на  това  е  изследване  са  няколко.  На  първо  място  това  е 
неговата комплексност в проследяването и обясението на няколко съвкупни фактора в 
болестния процес, които са прецизно интерпретирани в своята взаимовръзка. Ценни са 
някои допълнителни резултати като ролята на бащата от ранната история например, 
което представлява неизследван досега аспект от предпоставките за психосоматичния 
риск  при  онкоболните;  дефинирането  на  един  нов  тип  преживяване  на  символична 
загуба  и  др.  Тези  данни  предлагат  богат  набор  от  инструменти  за  разбирането  на 
онкологичните  заболявания  като  психосоматичен  феномен  и  важни  насоки  за 
психотерапевтична работа с онкоболни пациенти.

Категоричното  ми  становище  е,  че  дисертационният  труд  „Влияние  на 
емоционалните  преживявания  върху  генезиса  и  локализацията  на  онкологичните 
заболявания” на  Маргарита  Тарейн е  отлично  разработен  и  напълно  съответства  на 
изискванията за присъждане на научната и образователна степен „доктор”. 

02.06. 2011 г. ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ:
София Проф. д. пс. н. Ваня Матанова
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