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Силвия Колева Ангелова завършва магистърска програма 

„Кинезитерапия в ортопедията и травматологията“ в Националната спортна 

академия „Васил Левски” - София през 2009 г. Ангелова завършва 

магистърския курс със среден успех от изпитите отличен 5,65 и оценка на 

дипломната работа отличен 5,50.  

 

В дисертационния труд са включени обобщени изследвания на 

Ангелова, публикувани в 4 статии на английски език в периода 2013 -2017 г. 

Едната от тях е публикувани в реномирано международно списание с импакт 

фактор – Journal of Electromyography and Kinesiology (IF-1.51), а други две в 

списание със SJR (0,25) - International Journal of Bioautomation. Четвъртата 

публикация е също на английски език и е в Series on Biomechanics – добре 

известно международно издание в тази научна област. Ангелова е посочила в 

списъка си с научните трудове във връзка с дисертацията 6 заглавия, но две от 

тях са резюмета от нейни доклади (№№ 2 и 4), като едното резюме е от 

международно научно мероприятие. Публикацията и в Journal of 

Electromyography and Kinesiology е публикувана през 2017 г. и вече има едно 

цитиране от чужди автори в реномирано международно списание. 
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Дисертацията е написана на общо 167 страници и е илюстрирана с общо 

57 фигури и 18 таблици. Дисертацията  има традиционна структура – увод, 

литературен обзор, цели и задачи, методи, резултати, дискусия, изводи, 

приноси и литература.  

 

 При мозъчен инсулт настъпват редица увреждания на Централната 

нервна система, които най-често са съпроводени с различна степен на 

двигателен дефицит. Проблемът с тези пациенти е от изключително голяма 

социална важност поради голямата им бройка. Ето защо тематиката на 

дисертацията е много актуална.  

Литературният обзор (35 страници) разглежда основните проблеми при 

инсулт и използваните обективни диагностични методи. По-специално 

внимание е отделено на увредите свързани с двигателната дейност на човека и 

електромиографските методи за тяхната оценка. От литературния обзор може 

да се види, че съществуват значителни противоречия между резултатите от 

изследванията на различни автори, като са посочени основните причини за 

това. Като най-важната причина са затрудненията при подбора на група от 

пациенти със сходна локализация  и тип на инсулта. Литературният обзор е 

подходящо илюстриран с 10 цветни фигури. Той е актуален, като ¼ от 

литературните източници са публикувани през последните 10 години, и 

представлява добра основа за формулиране на целта на изследванията в 

дисертационния труд – създаване на експериментална постановка за 

изследване на промените в двигателните стратегии в засегнатия горен крайник 

на пациенти преживели инсулт.  

Във връзка с целта са формулирани и 5 конкретни задачи, които следват 

логично целта на изследванията. Първите две задачи са свързани с подбора на 

изследваните мускули на горния крайник свързани с движенията около две 

стави (раменна и лакътна), както и с подбора на двигателните задачи. Тези 

задачи изискват значителни по обем пилотни изследвания, които не са 
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отразени в дисертационния труд, и по мое мнение докторантката се е справила 

успешно с тях, като в окончателния експериментален протокол са включени 7 

(6) повърхностно разположени мускула и 10 двигателни задачи, които 

позволяват оценката на мускулната сила, качеството на изпълнението на 

двигателната задача и мускулната умора. Мисля, че третата от тях „Да се 

обработят експерименталните данни за група от здрави доброволци и 

пациенти при изпълнените двигателни задачи за подбраните мускули“ би 

следвало да се редактира, като се акцентира на провеждането на 

експерименталните изследвания с използването на вече подбраните 

двигателни задачи и мускули.  

 

Втората глава озаглавена „Експериментална постановка за изследване 

на различни двигателни задачи изпълнявани от здрави доброволци и пациенти 

преживели инсулт и начини на обработка на експерименталните данни“ 

всъщност е методичната част на дисертацията (29 страници). В нея са описани 

подробно мускулите, които са обект на изследване и двигателните задачи, 

които са използвани в изследването. В част от изследванията се отвеждането 

миоелектричната активност от 7 мускули на горния крайник, които участват в 

движенията в раменна и лакетна става. В друга част от изследванията  

мускулната активност се отвежда от 6 мускула (отпада отвеждането от m. 

triceps bracii caput laterale), като успоредно се отвеждат и промените в два 

ъгъла в раменната става.  

Експерименталният протокол на изследванията включва изпълнението 

на 10 двигателни задачи. Две от тях са статични, а четири са динамични – 

флексия в лакътната става в сагитална и харизонтална равнина с и без 

допалнително тегло в китката. Две от задачите са за изследване на точността 

на движението и две са за определяне на максималната стойност на 

мускулната активност.  
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Подробно е представена обработката на данните с програмите написани 

в среда на MATLAB. В тази част са използвани за онагледяване конкретни 

данни от проведените изследвания, което създава дори впечатление, че се 

описват получени резултати. Аз считам, че този подход е много подходящ, 

като отчитам големия брой обработки и параметри, които се отчитат. Цялата 

методична част е и много добре илюстрирана с общо 16 фигури. 

 

В следващата трета глава са изложени получените експериментални 

резултати на общо 60 страници с 31 фигури и 18 таблици. Изследвани са общо 

25 лица (10 пациента и 15 здрави лица). В тази част има и елементи на 

първоначална дискусия на получените резултати, поради което и раздела 

„Дискусия“ е сравнително кратък - 10 страници. Към тази част следва да се 

добави и обобщеното заключение – 4 страници. Получените резултати 

потвърждават трудността (дори практическата невъзможност) да се разработят 

експериментални процедури, базирани на отведените повърхностни ЕМГ 

сигнали от мускулите на горния крайник, за оценка на мускулния дефицит при 

пациенти преживели мозъчен инсулт. По мое мнение е извършена голяма по 

обем експериментална работа със значителна обработка на данните. Мисля, че 

използваните в изследванията методи имат голям потенциал, ако бъдат 

приложени при отделни пациенти преживели инсулт с цел  проследяване на 

промените в хода на терапията. Това според мен осмисля в значителна степен 

проведените изследвания, включително подбора на използваните двигателни 

задачи.  

 

 Формулирани са 10 извода, които съответстват на получените 

резултати. Направен е извода, че две от двигателите задачи са сравнително 

сложни (Ball и Nose), поради което практически не са достатъчно 

информативни. Потвърдена е, както вече споменах, голямата индивидуална 

специфичност и вариативност на изследваните параметри, както при 
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пациентите, така и при здравите лица. Показано е, че мощностно -честотния 

анализ е подходящ не само при статични условия, но и при движения с малка 

скорост, използвайки кратки времеви интервали за бързото Фурие 

преобразование. Установено е, че мускулната координация в засегната ръка е 

нарушена и флексията в лакътната става се извършва с компенсаторни 

движения в раменната става.  

 По-принцип приемам претенциите за приноси, които са формулирани в 

4 точки. 

 Списъка с използваната литература включва обща 132 заглавия – 

основно на английски (129 работи), и по една на френски (№ 97), руски и 

български.  Посочени са и 11 интернет източника. 

 

В окончателната редакция на текста, са взети под внимание 

забележките направени по време на предзащитата, като значително са 

подобрени, както формулировката на задачите, така и тази на изводите и 

постиженията. 

Авторефератът отразява добре съдържанието на дисертацията. 

За мен личният принос на Силвия Ангелова в разработването на 

дисертацията не буди никакво съмнение.  

 

Заключение: Цялостното ми впечатление от дисертацията е много добро. 

Нямам критични забележки, които по същество да повлияят високата ми 

оценка на дисертационния труд. Изпълнени са и формалните изисквания по 

отношение на публикационната активност. Всичко това ми дава основание 

убедено да препоръчам на уважаемите членове на журито да присъди на 

Силвия Колева Ангелова научната и образователна степен “доктор”. 

 

 

08.03.2019 г. , София   Рецензент: 

               /чл.-кор.  Андон Р. Косев/ 


