
СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Катерина Стамболиева, Институт по невробиология – БАН 

 

относно: дисертационен труд за придобиване на образователната и научна 

степен „Доктор”,  Професионално направление Биологични науки, шифър 4 

(научна специалност 01.06.08 “Биофизика”) на тема „Ефекти на централните и 

периферните фактори върху електромиографските оценки при мускулна умора” 

автор: Владимир Георгиев Димитров 

 

Представеният дисертационен труд се отнася до един актуален и все 

още не напълно изяснен научен проблем, свързан с влиянието на централни и 

периферни фактори върху електрическата активност на мускулите. При 

промяна на функционалното състояние, вследствие на периферна мускулна 

умора, двигателни натоварвания, нервно-мускулни заболявания и др. 

настъпват промени в мембраната на мускулните влакна, които се отразяват 

директно върху амплитудните и спектрални характеристики на 

електромиографския сигнал. Все още не е достатъчно изяснен ефекта на 

въздействие на тези фактори върху характеристиките на електромиограмата, 

поради невъзможност да се  изследват директно в експериментални условия. 

Прилагането на математическото моделиране и компютърни симулации е 

подход,  подпомагащ интерпретацията на тези промени, което определя и   

актуалността и значимостта на проучванията. От тук следва и целта на 

дисертационния труд да се оцени влиянието на различни фактори върху 

амплитудните и спектрални характеристики на електромиографския сигнал при 

различни експериментални условия. Поставените три основни задачи напълно 

покриват поставената цел. 

Дисертационният труд е оформен добре в рамките на общо приетите 

правила и изводите отговарят адекватно на резултатите от проведените 

изследвания и дискусията. 

Литературният преглед показва задълбочено проучване на проблемната 

област (физиологична, биофизична и компютърна симулация).  

Методичните подходи са съвременни и адекватно подбрани и 

съответстват на поставените цел и задачи. Те се базират на предхождащи 



разработки свързани с математическо моделиране на извънклетъчни 

потенциали.  Приложени са модели на интерферентна ЕМГ, оценен е ефекта 

на промени във формата и амплитудата на трансмембранния АП, изследвана е 

промяната в честота на импулсиране на активираните ДЕ и е моделиран 

ефекта от промяната в синхронизацията на активните ДЕ, определени и 

анализирани са честотни и амплитудни характеристики на ЕМГ сигнала. 

Представляват интерес резултатите от анализа на периферните 

фактори, при повърхностно отвеждане, когато разстоянието от електрода до 

активните мускулни влакна е голямо, според който нормирането спрямо М-

отговора и разглеждането на   частното RMSEMG/RMSM , вместо частното IEMG/IM  

е по- информативно.  

На базата на получените резултати са представени изводите и 5 

приноса, които приемам.  

Приносите в дисертационният труд имат както теоретичен, така и 

приложен характер. Те се основават на съчетаването на симулационни и 

експериментални изследвания в намиране на специфични характеристики за 

разпознаване и разграничаване на централните и периферните промени, което 

би допринесло за по-задълбоченото разбиране на механизмите на мускулната 

умора.  

Авторефератът отразява адекватно основните резултати и изводи от  

дисертационния труд.  

  Във връзка с дисертацията са публикувани 3 статии, 2 от които са в 

списания с ИФ. За интереса и научната стойност на разработваната тематика 

свидетелствуват забелязаните 30 бр. цитирания от чужди автори на 

използваните в дисертационния труд публикации.  

На основание на всичко казано дотук считам, че по съдържание и научни  

приноси дисертационният труд отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и  

Правилника на ИБФБМИ, поради което препоръчвам на Научното жури да 

гласува за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на 

Владимир Георгиев Димитров. 

 
 

28.04.2014    Изготвил становището:  
       

доц. д-р Катерина Стамболиева 


