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Определен за член на научното жури със заповед № Р-109-110/13.04.2017 г. на Ректора 

на МУ-Варна за защита на дисертационен труд. 

 

Кратки биографични данни 

Образование, квалификация и специализации: 

Доц. д-р Иван Николов Димитров е роден на 26.04.1977 г. в гр. Варна. Завършил 

е средно образование в ІV Езикова гимназия „Фр. Ж.-Кюри” – Варна, френски отдел, 

през 1996 г. и висше образование – Медицина в Медицински университет – Варна през 

2002 г. От 03.2003 г. до 10.2003 г. е докторант към Катедра по нервни болести, МУ-

Варна, от 10.2003 г. до 11.2006 г. е асистент, до 02.2010 г. е старши асистент, а след 

това главен асистент в същата катедра. Има присъдена образователна и научна степен 

„Доктор” от Висшата атестационна комисия – София след защита на дисертационен 

труд на тема ”Проучване на деменциите и леките когнитивни нарушения сред 

населението на град Варна” през 2009 г. Доцент по неврология е от 03.2013 г.  

От 2003 г. досега работи като лекар в Първа клиника по нервни болести, 

УМБАЛ „Св. Марина” – Варна. Има призната специалност по Нервни болести от 2007г. 

От 2013 г. до 2015г. е Ръководител на Катедра по здравни грижи към 

новоразкрития филиал Сливен на МУ-Варна  а от м.09.2015 г. – Директор на филиала. 

От 2003 г. досега е провел различни обучителни курсове, а също специализации 

в Отдел по невроепидемиология на INSERM – Париж, Франция през 2005 г. и в 

Лаборатория по количествено невроизобразяване към Университета в Сиена, Италия, 

през 2014 г. Последната е пряко свързана с работата му по дисертацията. 
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Има призната професионална квалификация по високоспециализираните 

дейности клинична невропсихология, клинична електроенцефалография и ЕП. 

Членства: Член е на Български лекарски съюз, Българско дружество по 

неврология, Българска асоциация по невроонкология: учредител и член на УС, 

Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза, Съюз на учените – Варна, 

Европейска асоциация по невроонкология. Консултант е на Фондация Състрадание 

Алцхаймер. 

Учебна и научна дейност, публикации, цитирания 

Доц. Димитров участва в лекционното и практическото обучение по неврология 

на студенти по медицина и дентална медицина на български и английски език, на 

студенти по здравни грижи, на специализанти по неврология и по обща медицина. 

Участва в преподаването по невробиология в рамките на СИД. Има Сертификат за 

признателност от Асоциацията на студентите по медицина в България за провеждане на 

англоезично обучение на студенти в МУ-Варна. 

Той е самостоятелен автор на една монография и втори автор в друга. Съавтор е 

също на учебно помагало по неврология за англоезично обучение на студенти по 

медицина. Има 197 научни публикации, 101 от тях пълнотекстови, като на 30 e 

самостоятелен или първи автор, а участията му в научни форуми са 93. Има 28 

цитирания в чуждестранни бази данни, съгласно актуална справка от библиотеката на 

МУ-Варна, както и една пълнотекстова публикация с импакт фактор. 

Научен ръководител е на трима докторанти, един от които е защитил, а двама са 

в процес на подготовка. 

Участвал е в национални и международни проекти. Получил е стипендии на 

Френското Правителство, на EFNS и на EORTC/EANO за осъществяване на 

специализации, свързани с научните му разработки. 

 

Актуалност на темата на дисертационния труд 

Актуалността на темата на дисертационния труд се определя от факта, че тя 

попада в центъра на изследователския интерес през последните години. Това е така 

поради вниманието, насочено към когнитивното състояние при заболявания извън 

деменциите, разбирането за практическата значимост на когнитивните нарушения като 

ежедневен обект за диагностично и терапевтично третиране и опитите за развитие и 

разширено приложение на волуметричните изследвания.  
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Продължават изследванията върху ролята на демиелинизационния и на 

невродегенеративния процес за наличието и развитието във времето на трайни 

структурни мозъчни промени и на свързани с тях клинични прояви. В следване на две 

общи тенденции, за търсене на ранни, дори предклинични маркери, и за фокусиране на 

вниманието към ключови за качеството на живот на пациентите с МС нарушения, още 

преди трайната инвалидизация, именно когнитивният статус е обект на многобройни 

търсения през последните години. Наред с невропсихологичните проучвания върху 

различни подгрупи пациенти с МС, се наблюдава ускорено разработване на 

корелативни структурно-функционални изследователски проекти. Именно тук се 

разполагат новите разработки, осъществени с помощта на количествените методи, в 

частност МРТ волуметрия. Изяснени са редица технологични и методологични 

въпроси, както и показатели и взаимозависимости. Остават обаче определени 

предизвикателства, които възпрепятстват системното и по-широко прилагане на 

подобни подходи, както и определени нерешени въпроси. Именно в тази зона на 

научни проблеми и изследователски интереси се оказва ситуирана темата на настоящия 

дисертационен труд. 

 

Характеристика и оценка на дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд притежава обем и структура, отговарящи на 

приетите стандарти. Написан е върху 212 страници, като съдържа въведение и 6 глави, 

сред които 48 стр. литературен обзор, 1 стр. цел и задачи, 4 стр. контингент и методи, 

89 стр. резултати, 20 стр. обсъждане, изводи, приноси, 10 стр. приложения, 21 стр. 

литература и е онагледен с 146 таблици и 46 фигури.  

Литературен обзор 

Литературният обзор е съставен въз основа на 356 източника, 32 от които са 

написани на кирилица и 324 на латиница, като 79% от тях са от последните 10 години, а 

52% са от последните 5 години, което свидетелства за информираността относно 

актуалното състояние на разглежданите въпроси. 

Структурата на обзора е подчинена на необходимостта да се представят и 

обсъдят както спецификата, възможностите и ограниченията на трите изследователски 

метода, невропсихологичен, волуметричен и електрофизиологичен, така и резултатите 

от публикуваните проучвания, проведени при контингент, подобен на описания в 

дисертационния труд.  
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Първата част на обзора е въвеждаща и представя синтетично развитието на 

знанията за видовете и локализацията на патологичните изменения при МС от една 

страна и методите за изследване в хода на технологичния напредък, от друга. В главата, 

посветена на невроизобразяващите изследвания при МС, са включени данни за 

рутинната структурна МРТ, за лезионния товар, за клинико-радиологичния парадокс и 

за нормално изглеждащото бяло и сиво мозъчно вещество. Разгледани са въпросите за 

мозъчната атрофия при здрави лица, клинично изолиран синдром и МС. Специално 

внимание е отделено на специфичните за количествените МРТ методи софтуерни 

продукти за морфометрични изследвания и за измерване на обеми на мозъчни 

структури и атрофия. Информацията и анализите на тази специализирана тема са 

поднесени ясно и убедително. 

Основно внимание е посветено на когнитивните нарушения. Разгледани са 

техните особености при МС, КИС и РИС. В частта за невропсихологичните тестове и 

набори за изследване на пациенти с МС е посочено наличието на прекомерно голям 

брой инструменти и комбинации от такива, което илюстрира проблема за недостатъчна 

стандартизация на тестовите инструменти, независимо от наличието на разработени 

специално за изследване на пациенти с МС. Последователно са описани и обсъдени 

когнитивните тестове PASAT, SDMT, тестове за изследване на вербалната памет, 

ROCFT, BRB-N, MACFIMS, BICAMS, като е представена обоснована картина на 

техните характеристики и с оглед на приложимостта им. Отделно внимание е посветено 

на инструментите за функционална оценка при МС, T25FWT и 9-HPT, чрез които се 

постига не само оценяване на елементите на двигателно проявената инвалидизация, но 

също се допуска и възможността за интерпретации, включващи когнитивни 

компоненти в съответните изпълнения. Подробен анализ е направен и на ролята на 

събитийно-свързаните потенциали в изследването на когницията при МСError! 

Bookmark not defined. Във връзка с темата на дисертационния труд, накрая са 

обсъдени данни от публикации, третиращи въпросите за съчетано приложение и 

значение на волуметричните методи и изследването на когнитивните функции при МС  

Обобщавайки най-важните факти, за извличане на максимално адекватна и 

достоверна информация, са посочени 4 извода от литературния обзор. Те всъщност 

точно съответстват на потенциалните въпроси, зададени от темата. 

Целесъобразност на поставените цел и задачи 

Целесъобразността на поставените цел и задачи е несъмнена, предвид 

вътрешната логика, видима в подхода, приложен от доц. Димитров при формулиране на 

_Toc469237269
_Toc469237269
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темата, при анализа и изводите от прегледа на литературата и при изграждане на 

работните хипотези.  

Клиничен материал и методи на изследването 

Контингентът, представен на блок-схема, включва две различни групи 

участници: пациенти с ПРМС (n=82) и контролна група от здрави лица (n=56), 

отговорили на изработен за целта въпросник и при които е проведено 

невропсихологично изследване. Волуметрична обработка и анализ на МРТ са 

осъществени при 105 участници (74 пациенти и 31 от контролната група), а ССП (Р300) е 

изследван при 79 участници (50 пациенти и 29 от контролната група). 

Както е описано, приложени са анкетен метод, клинично неврологично 

изследване и функционална оценка, невропсихологично изследване, компютърна 

обработка на образите от МРТ, изследване на ССП (P300) и подходящи съобразно 

данните и задачите статистически методи на анализ. 

Резултати 

Резултатите са описани последователно и изчерпателно, като са ясно 

онагледени.  

Изработен е протокол за анкетно проучване, включващ 10 раздела с цялата 

събирана информация в хода на проучването: демография, образование, здравословно 

състояние и заболявания, субективни когнитивни нарушения и общи данни. Отразени 

са и резултатите от проведените невропсихологични и функционални изследвания – 

набор от 6 теста, МРТ с 21 параметъра и Р300 с 4 параметъра. 

Резултатите от всички раздели са представени с подробно, но ясно 

систематизирано присъствие на цифровата информация в табличен и графичен вид. 

Показва се, че субективните когнитивни нарушения се срещат статистически значимо 

по-често при пациентите, че при изпълнение на ROCF резултатите на лицата от 

контролната група са статистически значимо по-високи както при копиране, така и при 

рисуване по памет, като това важи и за двата приложени метода на оценяване. 

Подобни са резултатите от SDMT, от CERAD – памет за списък от думи, 9-HPТ и T25FWT. 

По същия начин е поднесена и информацията от частта за измерване на обеми 

на мозъчни структури от МРТ изследванията, като е описан процеса на работа с 

възприетите корекции при подготовка на образите, при отделяне на мозъка от черепа, 

при запълване на лезиите. Посочени са резултатите, получени при измерване на общия 
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мозъчен обем, на обема на СМВ, на ПСМВ и на ликвора във вентрикулите, като са 

сравнени стойностите за двете групи. Представени са резултатите от изчисленията на 

обемите на леви и десни подкорови структури и на лезиите на БМВ, като са установени 

статистически значими разлики. 

При получените данни за латентно време, амплитуда, време за реакция и брой 

грешни натискания на бутона от изследване на Р300 е установено единствено 

статистически значимо по-ниско латентно време при контролната група. 

Представен е и примерен изглед на електронната база данни, изработена от 

автора, в която са събрани в кодиран вид всички данни по проучването и са създадени 

условия за статистическата им обработка.  

Следват резултатите от извършения оглед търсене на корелации между основни 

групи показатели, изследвани в рамките на проучването, а именно резултати от 

невропсихологични и функционални тестове и скали, субективни когнитивни 

оплаквания, волуметрични данни, характеристики на Р300, демографски и здравни 

параметри. Установени са множество значими корелации, които са от значение за 

последващо търсене на закономерности. Нещо повече, с оглед допълнително 

проучване на очертаните значими корелационни отношения между някои 

невропсихологични, волуметрични, електрофизиологични и функционални параметри 

и търсене на причинно-следствени отношения, е приложен линеен регресионен 

анализ. 

Обсъждане 

Обсъждането на собствените резултати е извършено при спазване на строга 

системност и придържане към получените данни, имайки предвид съотнасянето с 

фактите и становищата от литературата. Направен е точен анализ на значителна по 

обем информация, благодарение на което са изведени много значими находки, важни 

нови корелации и взаимозависимости. Характеризирано е значението на субективните 

когнитивни оплаквания, приноса на проведените невропсихологични и функционални 

тестове и на изследването на параметрите на Р300 в изясняване на степени и видове 

когнитивни нарушения при МС. Изтъкнати са не само правилата и алгоритъма на 

морфометричното изследване на образите от МРТ, но са посочени особености, 

установени в хода на извършената работа. Неслучайно списъкът на значими резултати 

от представените корелационен и регресионен анализ е дълъг и разнообразен.  
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Заключение 

Получената информация първоначално свидетелства за правилно поставените 

хипотези, за ползата от приложението на подбраните методи на изследване при 

адекватен контингент, но същевременно носи елементи на новост, като мотивира 

продължаващи изследвания и дискусии. 

Изводи 

Направените 8 извода представят точно и в синтезиран вид отговорите от 

успешното решаване на задачите на дисетрационния труд. Те имат както научно-

практическа, така и научно-теоретична стойност.  

Приемам приносите според направената самооценка от автора.  

1. Волуметричното изследване показва значимо по-малък обем на бялото мозъчно 

вещество и на подкоровите струкрури при пациенти с ПРМС, в сравнение със здрави 

лица;  

2. Невропсихологичното изследване обективизира наличие на когнитивни нарушения 

при пациенти с ПРМС, по отношение на скоростта на обработка на информацията, 

зрително-пространствените функции, екзекутивните функции и паметта;  

3. При пациенти с ПРМС се установява удължено латентно време на Р300, в сравнение 

със здрави лица;  

4. Комплексното изследване на пациенти с ПРМС чрез мозъчна волуметрия, 

невропсихологични и функционални тестове и ССП установява нарушения във всяка от 

сферите и осигурява разширена информация за състоянието на пациента и развитието 

на заболяването;  

5. При пациенти с ПРМС са налице взаимовръзки и причинно-следствени отношения 

между волуметричните, невропсихологичните, електрофизиологичните и 

функционалните показатели;  

6. Мозъчната атрофия води до по-ниска скорост на обработка на информация, по-

висока инвалидизация, снижена амплитуда на Р300 и удължено време за T25FWT;  

7. По-малкият обем на putamen води до по-ниска скорост на обработка на информация 

и паметови нарушения;  

8. По-високата инвалидизация е причина за по-слабо представяне на всички проведени 

невропсихологични тестове. 

Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Във връзка с темата на дисертационния труд са представени 10 публикации в 

пълен текст в периодични списания, 5 от които са написани на кирилица и 5 – на 






