
   

С т а н о в и щ е 

от доц. д-р Бранимир Николов Каназирев, д.м. 

 

Относно: Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор” на 

тема – ПРЕВЕНЦИЯ НА ИСХЕМИЧНИЯ МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ И 

СВЪРЗАНИТЕ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ И МЕТАБОЛИТНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ 

С решение на Председателя на Научното жури от 5 члена, съм 

определен да представя становище относно дисертационния 

труд на д-р Даниела Йорданова Арабаджиева НС „доктор”. 

 

Заболеваемостта, болестността и смъртността  от исхемичен 

мозъчен инсулт (ИМИ) в световен мащаб и нашата страна е 

тревожно висока. По данни на много съвременни проучвания 

тези показатели, както и прогнозата на ИМИ могат да се  повлият 

благоприятно с приложението на  ефикасни системи на първична 

превенция и последваща промяна на рисковия профил на 

населението. 

Целта на настоящата разработка е да се проучи диагностичното и 

прогностично значение на конкретните етиопатогенетични 

фактори за ИМИ - както самостоятелно, така и в рамките на 

констелацията на сърдечно-съдовия и метаболитно-обусловен 

риск. Обект на настоящото проучване са общо 258 болни с остър 

ИМИ, диагностицирани и лекувани в Първа клиника по нервни 

болести на Катедрата по нервни болести на УМБАЛ „Св. Марина“ 

ЕАД-Варна за период от 5 години от 2007 до 2012. 

Дисертационният труд съдържа общо 149 страници, онагледен е 

с 20 фигури и 84 таблици. Книгописът включва 233 заглавия, от 

които 31 на кирилица и 202 на латиница. Приложени са следните 



   

статистически методи: дескриптивен анализ, корелационен 

анализ (коефициент на Пирсън), вариационен анализ (ANOVA) (t-

критерий при уровен на значимост от p<0,05) и клъстърен анализ.  

Собствени резултати са представени в пет раздела:  

1.Метаболизъм на глюкозата при болните с ИМИ. 

2. Метаболизъм на липидите при болните с ИМИ. 

3. Глюкозен, липиден и белтъчен метаболизъм при болните с 

ИМИ. 

4. Асоциации между ИМИ и някои други социално-значими 

заболявания. 

5. Дуплекс сонография при болните с ИМИ  

Въз основа на получените резултати са направени следните 

изводи:  

1. При болните с различни ССЗ и особено с придружаващ ЗД, е 

налице несъмнен риск за развитие на ИМИ.  

2. Съчетаването на четири и повече ССЗ при един и същ болен е 

свързано със статистически значимо повишен риск за развитие на 

ИМИ.  

3. Необходим е системен контрол на болните с хипертонична 

болест и сърдечни аритмии, както и на стойностите на кръвната 

захар с цел предотвратяване на захарния диабет при тези 

рискови болни за ИМИ.  

4. Показателите на глюкозния и липиден метаболизъм могат да 

се използват с диагностично-прогностична цел при болните, 

съмнителни за първичен или рецидивиращ ИМИ.  

5. ДСГ е надежден диагностичен метод при болните с 

предшестващ и настъпващ ИМИ и трябва да се прилага по-

широко в амбулаторни и клинични условия.  



   

6. Традиционните индивидуални рискови фактори за ССЗ 

(затлъстяване, алкохолизъм и тютюнопушене) играят ограничена 

етиопатогенетична роля за ИМИ при болните във възрастта над 

65 г.  

7. Преобладаването на слаби положителни и отрицателни 

корелационни зависимости между отделните ССЗ и показателите 

на липидния, глюкозния и белтъчен метаболизъм при болните с 

остър ИМИ означава, че един единичен фактор не може да бъде 

единствен и сигурен критерий за обективната оценка на риска от 

ИМИ, поради което всички фактори трябва да се интерпретират 

комплексно при конкретния болен.  

8. Необходимо е провеждането на масова първична и вторична 

профилактика на ИМИ сред населението във възрастта над 50 г. с 

активното участие на специалистите от болничната и 

извънболничната медицинска помощ и на общопрактикуващите 

лекари.  

Приносите на дисертационния труд са очертани както следва: 

1. Проведено е комплексно проучване върху констелацията на 

различни заболявания и рискови фактори при възрастни болни с 

остър исхемичен мозъчен инсулт.  

2. Откроено е диагностичното значение на някои конкретни 

сърдечно-съдови заболявания, профилактиката на които може да 

предотврати появата на острия исхемичен мозъчен инсулт.  

3. Откроени са някои конкретни показатели на глюкозния и 

липиден метаболизъм, редовното проследяване на които ще 

допринесе за профилактиката на острия исхемичен мозъчен 

инсулт при болните със хипертонична болест, сърдечни аритмии 

и захарен диабет от тип 2.  

4. Доказано е водещото диагностично значение на дуплекс 

сонографията в острия стадий на исхемичния мозъчен инсулт.  



   

5. С помощта на клъстерния анализ е доказано, че обективнатата 

оценка на риска от ИМИ при конкретния болен изисква 

проследяване и комплексна интерпретация на всички фактори на 

този риск  

 

Представеният труд на д-р Даниела Арабаджиева има 

изключителен принос за  очертаване на рисковия профил на 

пациентите с ИМИ и провеждането на масова профилактиката за 

намаляване на исхемичните мозъчни инсулти у нас. Потвърдено 

е, че захарния диабет и хипертонията имат най-важно значение 

за честотата на мозъчно-съдовите остри исхемични инциденти. 

Едновременно с това е очертана и една тенденция, че много от 

класическите рискови фактори, като телесното тегло, стойностите 

на кръвната захар, стойностите на липидите и артериалното 

налягане имат двукомпонентна рискова характеристика, т.н. U 

рискова крива, при което и пациентите с много ниски стойности 

на тези показатели също са с повишен риск. Друг важен момент в 

изследването е, че пациентите с множество коморбидности от 

страна на сърдечно-съдовата система също имат повишен рисков 

профил. Това намира потвърждение в извършения кластър 

анализ, което говори за единните рискови параметри при 

пациентите с мозъчно-съдови и сърдечно-съдови инциденти. 

Едновременно с това е показано, че и пациенти с нормални 

стойности на проучваните показатели са в особена група на 

риска, при която съчетанието на рисковите фактори играе 

първостепенно значение. Именно това е и концепцията в 

съвременния анализ на съдовия риск, като комбинация от 

множество компоненти, които формират съвременното понятие 

индивидуален рисков профил. 

 



   

Д-р Арабаджиева дава своя принос в изясняването и 

разрешаването на тези проблеми на мозъчно-съдовия риск и 

прехода към програми за модификация на риска на национално 

ниво, което е основен мотив за положителната оценка на 

дисертационния труд. 

 

 

15.11.2014г.                                 Подпис: 

    

   (доц. д-р Бранимир Николов Каназирев, д.м.) 

           Kanazirev


