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РЕЗЮМЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА Д-Р ИГНАТОВА 

 

Д-р Валентина Игнатова проявява интерес в широки области на неврологията и 

работи в следните научни направления:  

Мозъчно-съдови заболявания.  
Описаният случай на „Непълен синдром на десния париетален дял при дисекация 

на дясната вътрешна сънна артерия и вторичен инфаркт в басейна на дясната 

средна мозъчна артерия“ обогатява познанието върху мозъчно-съдовата патология 

при състояния, извън рутинните. Направена е комплексна оценка на пациент в млада 

възраст, дългогодишен спортист (борец), при който липсват клинични и анамнестични 

данни за рискови фактори за МСБ и за кардиологични заболявания. Страданието 

започва остро с неспецифични оплаквания като главоболие с пулсиращ характер, 

замаяност, замъгленост на зрението и обилна вегетативна симптоматика. Проследена е 

динамиката на клиничните симптоми и на патологичните находки от КТ, ЯМР, 

ултразвуково изследване, конвенционална ангиография, които се обогатяват във 

времето. Специално внимание е отделено на невропсихологичното изследване, което 

насоми към по-обширно ангажиране на десния париетален дяял. Навременната 

диагностика беше причина за възстановяване на пациента след извършено спешно 

каротидно стентиране предвид доказаната травматична дисекация на каротидтата 

артерия. Публикацията обхваща и обзор на литературата по проблема.  

Докладваният случай на „Хеминегликт и хемианопсия при възстановяване от  

корова слепота“ показва редки компликации от мозъчно-съдова болест, ангажираща 

вертебробазиларното кръвообращение и разширява познанието и възмоожностите заа 

диагностика и терапия при такъв вид манифестация на мозъчни инфаркти. Представен 

е пациент на 85 години с рецидивиращо преедсърдно мъъждене и дебют на двустранно 

липвсаща зрителна перцепция след епизод от пароксизмална загуба на съзнание. От 

неврологичния статус са регистрирани и квадрипаретичен, екстрапирамиден и 

дискоординационен синдром. Чрез ЯМР-ангиография са регистрирани пристенни 

тромбози на двете вертебрални артерии с оклузия на лявата. Случаят е проследен в 

динамика клинично, неврофизиологично (чрез ЕЕГ и зрителни евокирани потенциали с 

флаш-стимулация), включително с отоневрологично изследване. Детайлно е очертано 

постепенното обратно развитие на коровата слепота. Казусът представлява интерес 

поради рядкото съчетание на хеминееглект и хомонимна хемианопсия в процес на 

възстановяване от корова слепота. 

 Публикацията “Хеминеглект, хемианопсия и признаци на Герстманов 

синдром при лобарен паренхимен паренхимен мозъчен кръвоизлив - описание на 

клиничен случай” проследява и диференцира неврологичните и 

невроопсихологиичните симптомии при болна с паренхимен мозъчеен кръвоизлив, 

ангажираащ първичната и асоциаативна зрителна кора. Представен е случай на 63 

годишнаа жена с лобарен интрацеребрален кръвоиизлив в ляво париетоокципитаално, 

прееживяла скорошно стентиране на дясната коронарна артерия. Болната е 

проспеективно проследена на първия и шеестия месец от началото на инсулта. 

Неврологичният статус установи десноостраннаа хомониимна хемианопсия 

(потвърдена с периметрия), анизорефлексия и зрителеен неглект в дясно. 

Регистрираани бяха и пръстова агнозия, акалкулия, ляво-дясна дезориентация, с 

конструктивна апраксия и алеексия без аграфия. Представеният случай показва сложно 

съчетания и трудно разграничение на зрителни и зрителнопространствени нарушения 

при париетоокципитален кръвоизлив. Наблюдавано е ряядкото съчетание на 

хеминеглеект и хемианоопсия с кардиналнии белези на Герстманов синдром. 
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Акцентирано е върху специализираните диагностични тестове и проследяването на 

посочените дефицити в динамика.  

Публикацията „Мозъчностволови слухови евокирани потенциали и  

топична диагностика при стволови инсулти“ е посветена на честите диагностични 

затруднения при мозъчносъдовите заболявания, ангажиращи ствола, и спомага за 

правилното и навременното им диагностициране чрез добавяне на мозъчностволовите 

слухови евокирани потенциали (мсСЕП) като допълнителен неврофизиологичен тест. 

Съпоставени са резултатите от мсСЕП с нивото и тежестта на стволова увреда при 

трима пациенти с мозъчен инсулт с различна стволова локализация, ангажиращ 

отделни етажи от ствола. Въпреки че резултатите от неврофизиологичното изследване 

не са специфични за мозъчносъдови болести, те се оказаха полезни за топичната 

диагностика при изследваните пациенти, като определени констелации от 

неврофизиологичните резултати потвърдиха топиката на инсултите. мсСЕП допълват 

резултатите от клиничното и от образното изследване, като могат да служат за 

мониториране на пациентите предвид тяхната безвредност, неинвазивност и 

относително ниска цена. Те са особено ценни при преценката за извършване на 

скъпоструващи образни изследвания като ЯМР.  

 

Демиелинизиращи заболявания 

В статията „Клинико-електрофизиологични и ЯМР- съпоставки на  

зрителни и мозъчностволови евокирани потенциали при болни с множествена 

склероза” са съпоставени чеестотата на абнормност на зрителните евокирани 

потенциали с реверсивеен патерн (ЗЕПРП) и на мозъчностволовите слуухови 

евокирани потенциали (мсСЕП) със степента на инвалидност (оценена чрез EDSS) и 

локализацията на лезиите от ЯМР при пациенти с множествена склероза (МС). 

Изследването обхваща 50 здрави лица и 50 пациента с клинично сигурна МС според 

ревизираните критерии на MacDonald от 2010. Контингентът болни е разделен 

наследните 4 групи: 1) абнормни ЗЕП и нормални мсСЕП, 2) нормални ЗЕП и 

абнормни мсСЕП 3) абнормни ЗЕП и абнормни мсСЕП и 4) нормални ЗЕП и нормални 

мсСЕП. При изследването установихме по-ясно изразена зависимост между 

удълженото латентно време (ЛВ) на компонент Р100 и наличието на плаки в зрителните 

пътища при пациентите от третатпрогноа група, което подкрепя ролята на Р100 като 

прогностичен показател при оценка на зрителната функция. При ипси-стимулация на 

слуховите пътища при болните от втора и трета група се установява значителна 

корелация между нарушеното АС III/V и наичието на ЯМР-лезии в мозъчния ствол, а 

при крос-стимулация –изключително голяма корелация при пациентите от втора група 

и лека корелация за пациентите от трета група за същите показатели. Установихме 

статистически значима разлика между EDSS –скора при болните от трета група в 

сравнение с пациентите от всиички останали групи. Проучването потвърждава ролята 

на ЕП за откриване на субклинични уврееждания на зрителните и слуховите пътища 

преди появата на демиелинизиращи плаки, видими при ЯМР-томография.  

Публикацията „Соматосензорни евокирани потенциали /ССЕП/ при  

мониториране на МС. Съпоставка с клинични и ЯМР-показатели” има за цел да  

проследи промените при ССЕП, отведени при стимулация на n. medianus, при пациенти 

с МС , и даа съпостави резултатите с находката от ЯМР на шиен миелон, както и с 

инвалидността, оценена чрез EDSS. Изследването обхваща 20 здрави контроли и 40 

пациента с МС - цереброспинална форма, чиято инвалидност е оценена чрез EDSS. 

Скор под 3.5т. е приет за ниска степен на инвалидност, а скор, равен или по-голям от 3-

5т. - за висока степен на инвалидност. Средната давност на заболяването е 7.6 г6.3, а 

средната честота на пристъпите е 42.5. При изследването на ССЕП, отведени при 
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стимулация на n. medianus, установихме статистически значимо (p<0.05) удължаване на 

латентните времена и на интерпиковите интервали при пациентите с МС спрямо 

контролните лица (p<0.05). Получените резултати установяват сигнификантна 

корелация на степента на инвалидност при изследваните пациенти с възрастта, 

давността на болестта (в години), броя регистрирани пристъпи, с наличието на 

спинални лезии при ЯМР, с удължени латентности и ИПИ. ПРОведеното зследване 

подтвърждава ролята на ССЕП като полезен допълващ тест в диагностиката на МС. 

 

Дисертационен труд на д-р В.Игнатова „Динамика на  

мултимодални евокирани потенциални при пациенти с множествена 

склероза“ 
ЦЕЛ: да се проследят в диманика резултатите от мултимодални ЕП (зрителни, 

мозъчностволови и соматосензорни) при пациенти с МС, като се направи 

съпоставка със степента на инвалидност 

ЗАДАЧИ: 

1. Да се изработят собствени нормативни стойности за отделните модалности 

ЕП 

2. Да се съпоставят получените нормативни стойности с резултатите на други 

автори 

3. Да се направи параметричен анализ на неврофизиологичните показатели, 

които да се проследят в динамика  

4. Да се потърси корелация между ЯМР-находката и нарушенията на ЕП 

5. Да се приложат количествени неврофизиологични критерии за оценка 

динамиката на резултатите от ЕП (ЕП-скор) 

6. Да се потърси връзка между тежестта на неврофизиологичните нарушения 

и степента на инвалидност (EDSS) 

7. Да се проследят в динамика резултатите от мултимодални ЕП чрез сумарен 

ЕП-скор при отделните изследвания, като се направи съпоставка и със степента 

на инвалидност 

8. Да се определят параметрите сензитивност, специфичност, положителна 

предиктивна стойност и негативна предиктивна стойност за съответните 

модалности ЕП 

Контингентът е представен на таблицата 

 

Демографски данни на изследвания контингент  

 брой % 

Контингент болни 72  

Средна възраст 40.511.3  

Пол 

• мъже 

• жени 

 

26 

46 

 

36 

64 

Давност на заболяването 

  5г. 

 > 5г. 

 

29 

43 

 

40 

60 

EDSS 

 < 3.5 

  3.5 

 

37 

35 

 

51 

49 

Брой пристъпи 

  3 

 > 3 

 

29 

43 

 

40 

60 
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Методи: EDSS, мултимодални ЕП-зрителни, мозъчностволови слухови и 

соматосензорти. Въведени са количествени неврофизиологични показатели за 

оценка- ЕП -скор 

Въз основа на резултатите, получени при настоящото проучване, както и на  

съпоставка с резултатите от достъпните литературни източници, достигаме до следните 

изводи: 

1. Прилагането на различни модалности ЕП обогатява информацията за ангажирането 

на различните сетивни пътища и е в полза при суспекция за МС- пристъп и при 

непълно категорични данни от ЯМР- изследването. Използването на повече 

модалности ЕП е полезно и при потвърждаване на диагнозата МС като допълващ 

тест съмнение за сходно заболяване 

2. Успоредното проследяване на клиничните показатели (точкуване чрез EDSS-скор) и 

на неврофизиологичните нарушения на различни модалности ЕП при пациентите с 

МС е изключително полезно при прогнозиране прогресията на заболяването 

3. Използването на количествени неврофизиологични показатели за оценка 

абнормността на сетивните структури подобрява обективността при сравнението на 

резултатите между различни изследвания. То е по- информативно от анализа на 

абсотюлтине стойности на ЕП-параметрите, които се влияят от фактори като 

недобра коорепативност на пациента, техничести артефакти, вариабилност поради 

силно смутената аферентация 

4. Прилагането на ЕП- скор прави съизмеримо съпоставянето на неврофизиологичните 

абнормности със степента на инвалидност, оценена чрез EDSS-скор. На практика 

както неврофизиологичните, така и клиничните нарушения се оценяват чрез 

обективни степенни скали. 

5. Задълбочаването на неврофизиологичните нарушения при различните модалности 

ЕП изпреварва влошаването на степента на инвалидност, оценена чрез EDSS. Тази 

тенденция е най- силно проявена при тоталния ЕП-скор, който е сума от 

индивидуалните ЕП-скорове от различните модалности.  

6. ЗЕПРП са с най-висока сензитивност спрямо останалите модалности ЕП по 

отношение степента на инвалидност, като абнормните резултати от зрителната 

модалност разграничават степента на инвалидност преди достигане на граничния 

праг от 3.5т. Но по отношение динамиката на неврофизиологичните абнормности 

във времето ЗЕП се променят най- бавно от всички изследавни модалности ЕП. 

7. Абнормността на ЗЕП-параметрите е сигнификантно по-голяма при пациентите, 

преживели РБН. Това се отнася не само за наличието на интерокуларна асиметрия, 

но и за дължината на ЛВ N75 и Р100 при фовеоларна стимулация. ИХА и за двата 

типа стимулация е в граници на нормата. Оттук може да се заключи, че 

фовеоларната стимулация е по-сензитивен тест за преценка тежестта на 

неврофизиологичните абнормности при наличие на РБН. 

8. Индивидуалният мсСЕП-скор се променя най-бързо в сравнение с останалите 

модалности ЕП. Този скор показва най-висок процент както на влошаване, така и на 

подобряване. Това още веднъж потвърждава голямата чувствителност на 

изработения от нас мсСЕП скор и необходимостта от подкрепа от 

неврофизиологични изследавния и от други модалности при преценка на 

състоянието на болния, включително при определяне необходимостта от 

имуномодулираща терапия. 

9. Използването не само на ИПИ, но и на нарушените АС като критерий за тежест при 

мсСЕП помага за детекция на минимални поражения по хода на слуховите стволови 

пътища, особено при ангажиране на сивото вещество. Амплитудните съотношения 

при мсСЕП са по- често абнормни, отколкото ИПИ (Хараланов Л., 2012). 
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10. Резултатите от ССЕП при стимулация на медианния нерв показват по-знамичо 

нарушение при наличие на повече от 3 ЯМР- лезии в шийния миелон, въпреки че 

корелацията между нарушените ССЕП- параметри не е статистически значима. 

11. Относителният дял на абнормностите на всяка модалност ЕП нараства 

постепенно при всяко следващо изследавне, независимо че разликата в стойността 

на параметрите не е статистически значима. Съответно процентното отношение на 

болните с влошен ЕП-скор се увеличава при последващите неврофизиологични 

тестове. 

12. Специфичността и положителната предиктивна стойност на ССЕП относно 

степента на инвалидност са най-високи спрямо същите показатели при останалите 

модалности ЕП при настоящето изследване. Това подчертавя важната роля на 

ССЕП при преценка хода на болестта и степента на ангажиране на 

соматосензорната модалност 

13. ЕП са ценен допълващ тест при проследяване на пациентите с МС, който доставя 

съществена информация за функционалното състояние на различните сетивни 

модалности. Неговата безвредност, неинвазивност и сравнително ниска цена го 

правят целесъобразен метод за продължително мониториране на пациентите с 

МС. ММЕП са в помощ при избора на индивидуален подход при всеки болена, 

както и за проследяване на ефекта от прилагана имуномодулираща терапия и при 

възстановяване след пристъп. . 

 

Статиите “Dynamic changes of visual evoked potentials and brainstem auditory evoked  

potentials in patients with multiple sclerosis” и „Multimodal evoked potentials in the 

monitoring of multiple sclerosis“ отразяват задълбочени изследвания върху 

неврофизиологиичните парамеетри на муултиимодални евокирани потеенциали при 

МС и удобството и преедимството им за мониториране на тези пациенти.  

 

Възпалителни заболявани на ЦНС  

Представен е рядък „Случай на фокална левкоенцефалопатия при JC-вирусна 

инфекция“ при мъж на 33 години с оплаквания от изтръпване на десните крайници, 

затруднени фини движения с дясната ръка и „нарушен говор“, съобщаващ за 

предхождаща „простуда“ със субфебрилитет. От параклиничните изследвания беше 

установена левкоцитоза с олевяване, ликворното изследване показа левкоцитоза и лека 

хиперпротеинрахия, като не беше установена олигоклоналност при електрофорезата. 

При ЯМР се визуализира хиперинтенсна при Т2 и хипоинтенсна при Т1 лезия в 

перивентрикулното бяло вещество на лявата голямомозъчна хемисфера париетално и 

отчасти заднофронтално, отговаряща на ограничена левкоенцефалопатия. Чрез PCR 

бяха установени JC-вирусни секвенции в серума и ликвора на болния. Проследени са 

детайлното имунологично и вирусологиично изследване, както и неврофизиологични, 

ултразвукови и ангиографски тестове. Направена е подробна диференциална диагноза. 

Случаят също представлява интерес поради благоприятното развитие и липсата на 

прогресия в продължение на 16 месеца от проследяването. 

„Design and evaluation of new light-upon-extension (LUX) real- time PCR 

primer system for detection of Polyomavirus hominis 2 (JC virus) in clinical samples“-в 

статията е преедставенаа иновативна теехника за идентификаци на вируса JCV /като е 

включен и горепосочения казус/. Касае се за интеердисциплинарна работа под 

ръководството на колегите-вирусолози. 
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Неврофизиология 

Публикацията „Интравенозно приложение на Levetiracetam (Keppra)- нова 

възможност за лечение на симптоматичен епилептичен статус. Представяне на 

клиничен опит” отразява собствен опит с успешно овладяване на състояния, 

протичащи със заплашващ или проявен епилептичен статус след интравенозна 

апликация на Levetiracetam. Представени са 4 клинични случая със симптоматиични 

парциалнии пристъпи/паарциални епилептични статуси, като при двама от тях е 

наблюдавана и вторична генерализация. При представените случаи не са наблюдавани 

странични ефекти. Проследен е темпоралният прозорец на епилептичния статус и 

конкретното време на въвеждане на антиепилептичните медикаменти, включително 

тяхното дозиране. Нашият опит установи, че начален ефект върху гърчовата активност 

настъпва след влети 1000 мг Levetiracetam интравенозно и потвърждава заключенията и 

резултати от литературата, че Keppra може да има потеенциална роля в лечението на 

еепилептичен статус. 

„Симптоматични/епилептични пристъпи при диселектролитни състояния. 

Клинико-лабораторна и ЕЕГ-съпоставка”. Изследването има за цел да проследи 

провокираните/симптоматични епилетични пристъпи вследствие електролитен 

дисбаланс при контингента болни на Клиника по неврология- МБАЛ-НКБ, за 14 

месечен период. Да се анализират съпътстващите заболявания, да се потърси 

зависимост между вида и степента на диселектролитемията и типа на ЕЕГ-находката. 

Според абнормностите в серумната концентрация на един или повече електролита 

пациентите са разделени на 2 групи: болни с комбинирана диселектролитемия (група 1) 

и болни с изолирана диселектролитемия (група 2). Комбинирана диселектролитемия е 

установена при 58% от извадката, а изолирана такава - при останалите 42%. При всички 

болни с комбинирана диселектролитемия пристъпите са съпътствани от пароксизмална 

загуба на съзнание. При 55% от пациентите от група 1 се установява бавновълнова 

ЕЕГ-активност. При 36% от същата група са налице иритативни неспецифични ЕЕГ-

абнормности, а при 9% ЕЕГ е в норма. Различията в клиничното протичане между 

двете групи не показват статистическа сигнификантност. Но статистически достоверна 

разлика се установява по отношение на бавновълновата ЕЕГ-активност- съответно тя е 

по-често проявена при болните с комбинирана диселектролитемия. Нашето изследване 

установява по-често манифестиране на пароксизмални епилептиформени симптоми, 

провокирани от електролитни нарушения, при пациенти над 65 г. възраст. 

Изнесените и публикувани доклади на Национални конференции по клинична 

ЕМГ и ЕП показват задълбочено познание и богат опит на д-р Игнатова в сферата на 

неврофизиологията. В „Зрителни евокирани потенциали и техните предимства за 

прецизиране на диагнозата при зрителни симптоми в неврологията“ д-р Игнатова 

представя предимствата на ЕП като ценен неинвазивен метод, успяващ да разграничи 

неврологични нарушения на субклинично ниво. Показани са различни типове 

нарушения на ЗЕП при прехиазмална, хиазмална и ретрохиазмална увреда. Направени 

са съпоставки с ЯМР и ОСТ-изследвания. 

В „Евокирани потенциали: обективност на диагнозата и предикция на 

динамиката при неврологични заболявания“ д-р Игнатова представя 3 трудно 

разрешими клинични случая, при които различни модалносни ЕП са допринесли за 

правилно поставяне на диагнозата. Направена е съпоставка между клинична картина, 

образни, ултразвукови и неврофизиологични изследвания. Поставен е акцент върху 

важността на мониториране количествените нарушения на съзнанието чрез 

мозъчностволови слухови евокирани потенциали, особено при спорни случаи.  
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Невропсихология  

 Докладван е изключително рядък клиничен случай на „Разширен вариант на 

Герстманов сииндром при меланомна метастаза в лявата париетоокципитална 

област“. Касае се за 66-годишен пациент с типична изява на разширен Герстманов 

синдром- пръстова агнозия, акалкулия, аграфия, ляво.дясна дезориентация и 

допълнителни признаци : алексия, номинативна афазия, конструктивна апраксия, 

десностранна централна хемипареза, десностранна телесна хемихипестезия, 

десностранна хемианопсия. Болният е преживял операция за първичен меланом на 

пениса. Образното КТ-изследване на главен мозък установи хиперденсна овоидна зона 

с размери 4.3/3.5 см. с перифокален едем и макроморфологична характеистика на 

мозъчна метастаза. След неврохирургична пълна екстирпация на лезията клиничните 

прояви на синдрома претърпяха почти пълно обратно развитие, персистираше 

единствено акалкулията. Проявата на този вариант на Герстманов синдром е рядко 

описан при мозъчни метастази, а в достъпната ни литература не установихме неговото 

описание при меланомни метастази.  

За първи път у нас е изследвана социалната когниция при МС. В статията 

„Социални аспекти на когницията при пациенти с множествена склероза. 

Затруднената социална комуникация-органично мозъчно разстройство или 

коморбиден психосоциален феномен?”са изследвани социалните когнитивни умения 

при 40 пациента с МС като резултатите са съпоставени спрямо тези на 20 здрави 

контроли. Пациентите са разделени на 2 груни-с ниска инвалидност- EDSS<3.5 и на 

болни с висока инвалидност- EDSS>=3.5. Приложена е специализирана 

невропсихологична батерия, подбрана от авторския колектив. Социалната когниция е 

оцецена чрез въпросник за емпатия, и тестове, основаваши се на theory of mind-faux pas, 

интеерпретация на черно.бели графични изображения и зрителен тест за емпатия. Не е 

отчетена съществена разлика при самооценъчния въпросник за емпатия. 

Най.чувствителен тест се оказва зрителният тест за емпатия, при който се подават 

невербални стимули. Пациентите с ниска степен на инвалидност се справят 

приблизително еднакно срямо контролите при тълкуване на графиичните изображения.  

За първи път е изследвано нивото на праксис и неговият контрол при пациентите 

с МС, като е направена съпоставка с мозъчния субстрат при ЯМР- „Праксис и 

неговият контрол върху екзекутивните функции при пациенти с мултиплена 

склероза”, което е принос за българската наука. Ние установихме директна връзка 

между нарушението на праксиса и увредените екзекутивни функции при МС. Авторите 

предполагат, че екзекутивните функции са по-високо интегративно ниво, свързано с 

праксиса. Праксисът вероятно има същата роля като тази на апроцедуралната памет и 

вниманието за планирането и реализирането на ежедневните активности.  

Д-р Игнатова изследва и нивото на „Настроение, поведение и комуникация 

при пациенти с множествена склероза“ и обхваща интердисциплинарни нарушения. 

Ние установихме минимални сиимптоми на депресия при здравите контроли и лека 

депресия при МС. Както болните, така и контролите показаха ниска степен на 

тревожност. При част от пациентите бяха регистрирани поведенчески отклонения в 

лека степен въз основа на въпросника International Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICFDH). По отношение на комуникационните умения, пациентите 

изпитват по-големи трудности при социалните контакти и разликата спрямо 

контролите е стаистичниески сигнификантна.  

„Ментализация и когнитивен профил при пациенти с ранна болест на 

Паркинсон”. Въведение: Поразяването на когнитивната и емоционалната сфера при 

пациенти с болест на Паркинсон (БП) днес е добре известен факт. Но все още 

недостатъчно проучено е нивото на ментализация при този контингент.  
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Цел: да се изследва нивото на ментализация при болни с БП в ранен стадий, като 

се направи съпоставка с когнитивния им профил и степента на инвалидност.  

Контингент: 20 контроли и 22 пациента с ранна БП (1-2.5 според 

модифицираната скала на Hoehn & Yahr).  

Приложени тестове: UPDRS-III, Montreal Cognitive Assessment (MoCA), зрителен 

тест за емпатия, faux pas, тълкуване на графично представени ситуации. Статистическа 

обработка: дескриптивен анализ, Т-тест, корелационен анализ, ANOVA. 

Резултати: Сигнификантна разлика между резултатите на пациентите спрямо 

контролите се регистрира при зрителен тест за емпатия (р<0.05), тълкуване на 

графични изображения (р=0.05) и МоСА (р<0.01). Най-тежко засегнати когнитивни 

домени са: зрително-пространствена ориентация, отсрочена памет и абстрактно 

мислене. Налице е отрицателна корелация между степента на инвалидност (UPDRS) и 

faux pas, както и положителна зависимост между МоСА -зрителен тест за емпатия, 

МоСА -графични изображения. 

Заключение: Нарушената ментализация при БП потвърждава дифузна мозъчна 

дисфункция още на ранен етап, което допълнително инвалидизира пациентите. 

Рехабилитационни и терапевтични намеси от страна на специалисти биха подобрили 

качеството на живот при тези болни и успешната им социална адаптация. 

“Visual restoration in cortical visual impairment”-авторката разглеждаа 

възможни механизми и стратегии на възстановяване от корова слепота и други 

зрителни нарушения с ретрохиазмална генеза.  

“Social Cognition Impairments in Patients with Multiple Sclerosis and 

Comparison with Imaging Studies, Disease Duration and Grade of Disability”-глава от 

международка книга, представяща съъвременен систематичен обзор върху проблема 

 

Невроонкология/неврохирургия 

Докладван е „Случай на мозъчен глиом IV степен, първоначално  

диагностициран като възможен демиелинизиращ процес“. Дискутирани са 

диферециално-диагностичните трудности на ранен етап от клиничната манифестация, 

когато резултатите от образите изследвания не са напъелно категорични. Касае се за 51-

годишна пациентка с тласъчни прояви на изтръпване и слабост на левите крайници и 

замайване с давност от 1.5 години. Диагностицирана с възможен демиелинизиращ 

процес с „най-малко 8 ограничени дребни лезии в бялото вещество и една по-голяма 

такава в областта на десния таламус“. При третото проследяващо ЯМР-изследване се 

установи „отчетливо нарастване“ на наблюдаваната в областта на десния таламус и 

вътрешната капсула лезия с перифокален едем. Като основни ДД-възможности се 

обсъждаха карвернозн ангиом и глиобластом. Чрез SPECT на главен мозък се 

визуализира повишено натрупване на туморотропния радиофармацевтик (99Tcc-MIBI) 

в областта на описаната формация и в центъра й-хиподенсна зона вероятно вследствие 

от туморен разпад. Пациентката беше насочена за неврохирургична операция, като 

диагнозата беше потвърдена макроморфологично и хистологично. Случаят 

представлява интерес поради атипичното му протичане и трудното диференциране от 

заболявания като множествена склероза и кавернозен ангиом.  

Статията „ Рядък случай на два спонтанни спинални епидурални хематома- 

клинично протичане, лечение и дългосрочна прогноза с ообзор на литературата“ 

представя болна на 76 години с два спонтанни епидураални хематома, възникнали на 

фона на системно антикоагулантно лечение, с клинична изява на синдром на 

аспинаална компресия на ниво лумбална интумесценция. Пациентката е опериранаа 

спешно към 72-рия час от началото на симптомите. Постоперативният период беше 

гладък, без усложнения. Отнищният неврологичен дефицит персистираше до 30 дни.  
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Интердисциплинарни области 

Статиите „A Generalized Net Model for Assessment of the Degree of Disability in  

Patients with Multiple Sclerosis based on the Abnormalities of Visual Evoked  

Potentials. Issues in IFS and GNs“ и „Generalized Net Model for Monitoring the  

Degree of Disability in Patients With Multiple Sclerosis Based on Neurophysiologic  

Criteria“ са резултат от съъвместна работа с колегите-биоинженери от БАН и  

представят математически модели, спомагащи за по-добро разбиране и  

проследяване на случаите с МС. 

 
„Коморбидност между първично главоболие и висцерална болка“- обзор.  

Както първичните типове главоболие, така и висцералната болка, са често 

срещани медицински състояния в общата популация. Епидемиологични 

проучвания показват, че не рядко те се срещат едновременно.  Вероятен общ 

механизъм при синдрома на раздразненото черво (СРЧ), дисменореята и 

интерстициалния цистит /синдром на болезнения пикочен мехур (ИЦ/СБПМ), 

както и при първичните главоболия, е този на централната сенсибилизация, 

който присъствайки във всички изброени състояния, свидетелства за клинично 

генерализирано увеличение на чувствителността към болка не само в 

болезнените, но и в не-болезнените области. Настоящият обзор цели да проследи 

честотата на коморбидност между първични главоболия и висцерална болка –

констатация, която се потвърждава все по-често през последните години. 

Разгледана е коморбидността между първично главоболие при усилие като 

манифестация на сърдечна болка, подкрепена от изменения при ЕКГ-

изследванията. Медицинското „разрешаване“ на кардиологичното заболяване 

води до обратно развитие на пристъпите от главоболие. Проследена е и 

комоорбидността между първично главоболие и СРЧ, нецик.ична пелвична 

болка и ИЦ/СБПМ като състояния със сходна патогенеза.  

 

 

Монографичен труд «Синдром на хронична умора и хронична 

умора при неврологични заболявания»  (под редакцията на 

проф. Д-р Л. Хараланов, д.м.) - януари 2017. Представено е резюме на 

10 страници на български и англиски език.  

 
 
 
 
Научни активности на д-р Игнатова: участие в комисия по етика към МБАЛ-

НКБ, член на експеертна комисия към НЗОК по МС и по болест на 

Алцхаймер 

 


