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Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я  

от проф. Михаил Матвеев, д.м., за дисертационен труд на тема "Устройство за превенция на 

гръбначни изкривявания и експериментална оценка на приложимостта му" на редовния 

докторант в ИБФБМИ към БАН Кристиян Иванов Тахтаков 

 

Със Заповед № 196 от 29 юни 2012 г. на Директора на ИБФБМИ чл.-кор. Андон 

Косев съм включен в научно жури, което да проведе защита на дисертационен труд за 

придобиване на ОНС "Доктор" на редовния докторант в секция "Биомеханика и управление 

на двигателната дейност" към Института Кристиян Тахтаков с научен ръководител проф. 

д.т.н. Росица Райкова. На своето първо заседание, проведено на 27 юли 2012 г., научното 

жури ме избра за рецензент на дисертационния труд. Предоставени ми бяха екземпляр от 

дисертационния труд, подвързан сборен екземпляр с копия от изискваните по процедурата 

документи и материали и отпечатан автореферат – всичко върху хартиен и електронен 

носител. 

По докторантурата:  докторантът е зачислен в редовна докторантура на 1 януари 

2008 г. в област на висше образование „Здравеопазване и спорт“, шифър 7, професионално 

направление „Кинезитерапия и рехабилитация“, шифър 7.5, научна специалност 

„Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, 

шифър 02.21.10. След изтичане на тригодишния срок докторантът е отчислен с право на 

защита. По време на редовния срок докторантът е положил всички задължителни и 

предвидени в програмата на докторантурата изпити. 

По представените материали: Документите и материалите във връзка с 

докторантурата са надлежно комплектовани и съответстват напълно на изискванията на 

Закона за развитието на академичния състав в Р България и на Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в БАН. 

По дисертационния труд. Трудът съдържа общо 141 стр., от които 107 стр. текст с 

52 фигури и 2 таблици, 25 стр. приложения и 9 стр. списък на литературни и URL 

източници. Списъкът на литературата е доста обхватен - от класически трудове от началото 

на миналия век по анатомия, неврология и електрофизиология (първата от 1912 г.) до 

публикации от последните години. Това ми дава основание да преценя, че докторантът има 

задълбочени познания върху анатомичните, невро-възбудните и механичните статико-

динамични особености на гръбначния стълб и поддържащата го мускулатура. 

Във Въведение докторантът накратко формулира и мотивира актуалността на 

дисертационната тема.  
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Съдържанието на Глава 1 е преглед и анализ на методите и средствата за изследване 

и превенция на гръбначни изкривявания. 

В първия раздел последователно са дадени сведения за разпространението и 

честотата на гръбначните деформации, като са обособени данните конкретно за нашата 

страна; състоянието на профилактиката, особено в ученическа възраст; влиянието на 

различни физически натоварвания върху гръбначните изкривявания, в т.ч. и на отделни 

видове спорт. Въз основа на тези данни докторантът убедително и аргументирано 

обосновава актуалността на дисертационната тема. 

Във втория раздел се разглежда анатомията на скелетно-мускулната система на 

гръбначния стълб. Подробният текст и добре подбраните илюстрации улесняват 

възприемането на следващите раздели, все пак считам, че изложението на известни 

анатомични факти би могло да е по-сбито (заема 16 стр. от целия дисертационен материал). 

Изпреварвайки коментарите към всички останали раздели в дисертационния труд, още 

тук ще отбележа изключително високото качество и сполучливия избор на 

илюстративния материал, който е заимстван от визуализации в образната диагностика, 

графични извадки от анатомични атласи, снимков материал, собствени графични 

изображения и др.  

В третия раздел е дадена представа за основните видове гръбначни деформации  

Този раздел също заема значителна част от прегледа на източниците (върху 13 стр.), но той 

е свързан със собствените изследвания на докторанта, поради което обемът му е по-

приемлив от този на предишния раздел, макар и да има резерви за редукцията му. 

Четвъртият раздел е посветен на прегледа на техническите средства за контрол и 

измерване на гръбначните изкривявания от типа устройства с обратна връзка (или 

биофийдбек, какъвто е терминът, използван навсякъде от докторанта). Обратната връзка е 

насочена към субекта на изследване и се реализира чрез светлинен, звуков, речеви, 

вибриращ или друг вид сигнал. Като цяло приведените сведения добре характеризират 

известните типове устройства с такова предназначение. 

Петият раздел има претенция да очертае приложението на електромиографските 

методи за оценка на активността на мускулния апарат, в т.ч. техническите устройства за нея, 

особеностите при отвеждане на електромиограма, използването на електромиограми и 

техните свойства при изследване на различни видове гръбначни изкривявания.  

Като цяло считам, че съдържанието на Глава 1 е полезна с необходимите базови 

знания, които улесняват възприемането на целта, задачите и резултатите в следващите 

приносни глави, макар и да надхвърля обичайните пропорции на литературния обзор в 
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общия обем на дисертационен труд (общо главата съдържа 60 стр.). Главата завършва с 

подробни и добре формулирани изводи, които насочват към целта и задачите на 

дисертационния труд. Ще цитирам специално отличното формулиране на предназначението 

на разработваното устройство: то трябва да „... формира динамичен стереотип за 

поддържане на правилна стойка на подрастващите..., ... да обучава подрастващите да 

поддържат правилна стойка, неинвазивно, посредством обратна връзка, като по този начин 

се допълват конвенционалните методи за рехабилитация, профилактика и лечение на 

гръбначните  изкривявания“.  Считам, че би било целесъобразно изводите да се обособят в 

раздел към главата, за по-добро ориентиране на читателя. Отделно са формулирани целта на 

дисертационния труд и 4-те задачи, които изчерпателно я постигат. Както вече посочих, 

целта и задачите произтичат и от направените обобщаващи изводи и добре са обвързани с 

тях.  

Глава II съдържа собствените изследвания на докторанта. 

Първият раздел обобщава необходимите сведения за свободното положение на 

тялото в легнало, седнало и изправено положение и при ходене, както и кинезиологичните 

особености на човешкото тяло при тези положения. 

Вторият раздел съдържа техническо описание на двата варианта на устройство 

SpiCoDS за корекция на стойката на тялото въз основа на предупреждаващ сигнал към 

субекта (звуков или вибрационен) при асиметрично натоварване върху гръбначния стълб 

едновременно или поотделно в две равнини - фронтална и сагитална. Устройството 

притежава възможност за калибровка на ъглите на наклона на тялото, при чието 

превишение се излъчва предупредителен сигнал. Устройството е разработено 

последователно в два варианта, и двата обект на издадени патенти от Патентното ведомство 

на Р България. Приложението му е за оценка на статично-силовата издръжливост на 

мускулатурата на торса, при лечение и профилактика на кифози, кифосколиози и сколиози 

със и без кинезитерапия. Разработването на това устройство, в което на докторанта 

принадлежи принципната схема, както и нарастващия интерес към него от страна на 

специалисти с медицински, спортен и рехабилитационен профил са съществен принос в 

дисертационния труд. В края на раздела са обособени „Методични указания за употреба на 

устройството“, чиято практическа полезност е очевидна. 

Третият раздел описва експерименталната постановка за оценка на активността на 

гръбните мускули при различни двигателни задачи с използване на устройството SpiCoDS и 

без него. В експерименталната постановка е включен 8-канален електромиограф Telemyo 

2400 на фирмата Noraxon Inc с интерфейс към персонален компютър. Основната цел на 
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постановката е разработване на протокол и процедура за оценка на приложимостта на 

устройството SpiCoDS при краткотрайно и продължително използване. Отвеждани са ЕМГ 

сигнали от 8 гръбни мускули при изпълнение на различни двигателни задачи. 

Експериментите се документират визуално с видеокамера. Детайлно са описани фазите на 

всеки експеримент, както и контролните процедури при изследваните лица. Демонстриран е 

професионален подход при съставяне на последователността от експериментални и 

контролни процедури. Обсъдени са индикаторите за оценка на степента на изкривяването на 

гръбнака (I, II или III). 

Четвъртият раздел се отнася до използване на програма за обработка на 

експерименталните данни в среда на MATLAB за нуждите на изследването. ЕМГ сигналите 

се филтритрат последователно за отстраняване на електрокардиографската компонента в 

ЕМГ и за премахване на дрейфа на нулевата линия. Чрез подходяща обработка и 

визуализация на данните се сравнява активността на мускулите при едно и също лице при 

изпълнение на различни двигателни задачи, като активността не се обвързва с реалната 

мускулна сила. За целта се въвежда нормализация на данните спрямо тези от първия 

експеримент, при който лицето е право, без устройство, с естествена изправена нормална 

стойка. В този случай се определят 8 коефициента - по един за всеки от 8-те ЕМГ сигнала, 

като сума от амплитудите в записа, разделена на неговата продължителност. По-нататък 

данните от всички 20 експеримента при опитното лице се разделят на тези коефициенти. 

Тази процедура и следващите я преизчисления на данните за всеки експеримент са основа за 

диагностика и класификация на състоянието на изследваните гръбни мускули. 

Петият раздел е посветен на дискусия по резултатите от изследванията. 

Представени са индивидуалните протоколи при изследваните 11 деца, сред които 8 са с 

различна степен на сколиотични деформации. Въз основа на извършените изследвания са 

направени изводи, най-важните сред които са: 

- разработеното устройство дава обективна възможност за самоконтрол при 

поддържане на стойката в двете равнини и не позволява корекция в едната равнина за 

сметка на отклонение в другата; 

- устройството подпомага изграждането на условен рефлекс за балансиране на тялото 

в двете равнини и е обективен индикатор за настъпваща умора на паравертебралната 

мускулатура; 

- използването на устройството не е свързано с дискомфорт и може да се прилага в 

стационарна и домашна среда. 
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Докторантът предлага варианти за развитие на устройството чрез обогатяването му 

със сензори за движение, безжичен интерфейс и нови сигнализиращи елементи. 

Дискутирани са и проблемите с повърхностно отвежданите ЕМГ. Мотивиран е изборът на 

референтна стойка, спрямо която се оценява активността на съответен мускул. 

Главата завършва с шести раздел, озаглавен „Дискусия, изводи и перспективи“. Той е 

полезен като обобщение на приносната изследователска дейност на докторанта, макар и да 

повтаря (особено в дискусионната част) разисквания, които се съдържат в петия раздел.  

 

Докторантът обособява 2 претенции за научни приноси и 1 претенция за научно-

приложен принос. Приемам тези претенции за основателни.  

Считам, че публикуваните по дисертационната тема 6 материала са достатъчни и 

авторитетни. Публикациите надвишават приети изисквания към дисертационен труд за 

добиване на ОНС „Доктор“, възприети в ИБФБМИ. Докторантът има 1 самостоятелна 

статия в Доклади на БАН, 2 статии в съавторство в национални научни списания, 2 участия 

с доклади на международни научни конференции и 1 - в национална научна конференция с 

международно участие. Към тези материали трябва да се добавят като значими резултати по 

дисертационната тема 2-та патента за изобретение. 

Относно критичните ми бележки по дисертационния труд е необходимо да дам 

пояснение. Те бяха отразени в текста на съответното място. Като определен да изработя 

отзив върху дисертацията при нейното предварително обсъждане от разширен научен 

състав на секция "Биомеханика и управление на двигателната дейност", в която е извършено 

обучението и изследователската дейност, направих значителен брой критични бележки. Те 

се отнасяха главно към структурата на дисертационния материал, някои фактически грешки, 

наименования на раздели и др. и в голяма степен се припокриваха с критичните бележки в 

другия отзив. Удовлетворен съм да отбележа, че в периода между предварителното 

обсъждане и представянето на окончателния материал за защита, докторантът е отчел 

всички препоръки, което доведе и до значителна редукция на критичните забележки в тази 

рецензия.   

В заключение, считам, че в представения ми за отзив дисертационен труд са налице 

приноси, съответстващи на изискванията за добиване на ОНС "Доктор", и предлагам на 

членовете на научното жури да дадат тази степен на докторант Кристиян Тахтаков. 

София,  Подпис 

14 септември 2012 г. 


