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I. Процедура по защитата 

Със заповед на Ректора на Медицинския университет – Варна № Р–109-

189/22.10.2014 съм определен да изготвя рецензия на дисертационния труд на д-р 

Даниела Йорданова Арабаджиева - асистент в Катедрата по нервни болести на 

Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна, за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор” на тема: „Превенция на исхемичния мозъчен 

инсулт и свързаните сърдечно-съдови и метаболитни заболявания” по област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина и 

научна специалност „Неврология”. 

Рецензията ми е съобразена с изискванията за оформяне на рецензии за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“. 

 

II. Кратки биографични данни 

Д-р Даниела Йорданова Арабаджиева е родена на 26.12.1971 г. в гр. Елхово, обл. 

Бургас. Завършила е СОУ „Антон Страшимиров“-Варна през 1989 г, а през 1995 

завършва медицина в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – 

Варна. Д-р Арабаджиева има и магистърска степен по „Здравен мениджмънд“ от МУ-

Варна. Същата има призната специалност по „Нервни болести“ от 01.2007 г. и 

допълнителна квалификация по УЗД на нервната система от 2007 г. и по клинична ЕЕГ 

от 2009 г. Д-р Арабаджиева е работила като лекар в ХЕИ-Варна от 1995 г. до 2000 г. От 

2000 г. до сега работи като лекар невролог в Първа клиника по Нервни болести на 

УМБАЛ “Св.Марина“ ЕАД-Варна, а от м.03.2013 г. след конкурс е назначена за 

асистент към Катедрата по Нервни болести при МУ-Варна. Д-р Арабаджиева води 



упражнения на студентите от специалност „Медицина“ към МУ-Варна. Владее 

английски и руски езици, притежава много добра компютърна грамотност.  

 

III. Публикации и научна дейност 

В дисертационния труд на д-р Д. Арабаджиева са включени резултатите от общо 

7 научни публикации и научни съобщения, изнесени у нас на конгреси на научни 

конференции. Тя е единствен автор на две статии и първи автор на останалите 

публикации, което свидетелства за водещата й роля при провеждането на 

изследванията, подготовката на публикациите и докладването на научните резултати 

пред научните форуми. Публикациите са през 2013 г. и 2014 г. и отразяват актуалността 

на тематиката. 

 

IV. Структура на дисертационния труд 

Представеният за рецензия труд е структуриран съгласно възприетите у нас 

стандарти на дисертация за получаване на научната степен “Доктор” по медицина. 

Дисертационният труд е написан на 149 машинописни страници и включва: 

съдържание (2 стр.), съкращения (2 стр.), въведение (1стр.), литературен обзор (39 стр.), 

цел и задачи (1 стр.), материал и методи (4 стр.), собствени резултати (56 стр.), 

обсъждане (27 стр.),  заключение (1 стр.), изводи (1 стр.), библиография (20 стр.) и 

списък на публикациите свързани с дисертационния труд (1 стр.). Библиографският 

списък съдържа общо 233 литературни източника, от които 31 на кирилица и 202 на 

латиница. Трудът е онагледен с 84 таблици и 20 фигури. 

 

V. Актуалност и значимост на дисертационния труд 

Темата на дисертационния труд се отличава със значителна актуалност както за 

нашата страна, така и в световен мащаб. Исхемичният мозъчен инсулт е често 

заболяване на средната и напреднала възраст, което изисква сериозно отношение както 

от страна на научната медицинска общественост, така и от страна на цялото общество и 

особено на болните с вече установени сърдечно-съдови и метаболитни заболявания. 

Понастоящем се счита, че острият  исхемичен мозъчен инсулт може да бъдат успешно 

предотвратен чрез системен контрол на редица, вкл. и модифицируеми, рискови 

фактори и поддържане на здравословен начин на живот на хората. В нашата литература 

няма толкова комплексно проучване по тази интердисциплинарна проблематика. 

 



VI. Литературен обзор 

Литературният обзор впечатлява с многостранността и задълбочеността на 

съдържателния анализ на достъпната литература. Специално трябва да се отбележи, че 

болшинството от цитираните източници са публикувани през 2013 г. и 2014 г. 

Изложението се характеризира с логическа последователност, стегнатост и достатъчна 

конкретност при представянето на публикувания чужд и български опит по проблемите 

на острия  исхемичен мозъчен инсулт. Откроени са редица недостатъчно изяснени 

аспекти и все още спорни въпроси, най-вече по отношение на своевременната и 

ефективна профилактика на заболяването и свързаните с него сърдечно-съдови 

заболявания и захарния диабет.  

Обзорът представя авторката като отлично информиран, критично настроен и 

задълбочен изследовател. Д-р Арабаджиева е успяла да “пресее” огромната 

информация и да я представи в обобщен вид. Този подход при представяне на 

литературата показва умело анализиране на достъпните източници и представяне на 

спорните и недобре изяснени въпроси. 

Литературният обзор завършва с критичен анализ на литературата по 

проблемния кръг, който позволява на д-р Арабаджиева да формулира научно-

обоснованата цел на нейното проучване: „Да се проучи диагностичното и 

прогностично значение на конкретните етиопатогенетични фактори за исхемичния 

мозъчен инсулт - както самостоятелно, така и в рамките на констелацията на сърдечно-

съдовия и метаболитно-обусловен риск“. Целта е ясно формулирана и напълно 

съответства на съвременните научни търсения в това направление. 

Задачите са конкретни и реалистични. Те са добре дефинирани и адекватни за 

решаване на поставената цел, а именно: анализ на клинико-лабораторните показатели 

при случайно подбрани болни с исхемичен мозъчен инсулт, на резултатите от 

апаратните изследвания при тези болни, на индивидуалните рискови фактори, свързани 

с начина на живот; оценка на диагностичната и прогностична стойност на конкретните 

елементи на сърдечно-съдовия и метаболитно-обусловения риск и предложение за 

модел за ефективен контрол на рисковите заболявания за исхемичния мозъчен инсулт в 

системата на амбулаторната медицинска практика. 

 

VII. Клиничен контингент и методи 

Касае се за проучване с ретроспективен характер върху достатъчен брой болни - 

общо 258 мъже и жени на средна възраст от 71 г. (между 49 и 92 г.) диагностицирани и 



лекувани в Първа клиника по нервни болести на Катедрата по нервни болести на 

УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД-Варна през периода 1.I. 2007 г. до 31.XII.2013 г. вкл..  

При всички болни са анализирани подходящи лабораторни показатели и 

наличието на девет сърдечно-съдови заболявания и на захарен диабет, като за целите на 

диагностиката са използвани следните изследвания: дуплекс сонография, компютърна 

томография) и компютърна ангиография на мозъчното кръвообращение.  

За статистическа обработка данните са въведени и обработени със 

статистическия пакет IBM SPSS Statistics 13.0. Представлява интерес уместното 

използване на клъстърния анализ за идентифициране на корелационните зависимости 

между конкретните величини. 

 

VIII. Основни резултати и приноси на дисертационния труд 

Следващата част е най-голяма, съдържа 85 стр страници и включва резултатите 

от собствените проучвания (56 стр.), обсъждане (27 стр.),  заключение (1 стр.) и изводи 

и приноси (1 стр.). 

В хода на проучването са получени и успешно анализирани, систематизирани и 

онагледени голям брой резултати, подходящо илюстрирани с таблици и фигури. Те 

създават комплексна представа за сложните взаимоотношения между отделните 

съществени характеристики на заболяването „исхемичен мозъчен инсулт“ в неговата 

индивидуализираност само по себе си, от една страна, и индивидуализираното и 

обобщено въздействие както на отделните съпътстващи заболявания и модифицируеми 

рискови фактори, така и на специфичните лабораторни показатели и находки при 

образните изследвания на мозъчното кръвообращение, от друга страна. 

Касае се за следните основни групи от показатели, анализирани по отношение на 

абсолютен брой и относителен дял, чрез което се идентифицират техните 

конкретни диагностично-прогностични стойности с определено значение за клиничната 

практика: промени в метаболизма на глюкозата, метаболизма на липидите, глюкозния, 

липидния и белтъчен метаболизъм, асоциации между исхемичния мозъчен инсулт и 

някои други социално-значими заболявания и находки на дуплекс сонографията. 

Налице е значително преобладаване на броя и относителния дял на болните с 

повишени стойности на кръвната захар при хоспитализацията им. Хипертоничната 

болест предизвиква допълнително повишаване на средните стойности на кръвната 

захар. Налице е и умерена корелационна зависимост между нивото на кръвната захар и 



предшестващия захарен диабет и значителна - между това ниво и 

новодиагностицирания захарен диабет.  

С най-високи средни стойности на общия холестерол са болните мъже с по едно 

и с по две други заболявания и болните жени с по едно друго заболяване; с най-високи 

средни стойности на HDL-холестерол - болните мъже с по едно друго заболяване и 

болните жени - без нито едно друго заболяване; с най-високи средни стойности на 

LDL-холестверол - болните мъже с по две други заболявания и болните жени - с по 

седем други заболявания, а с най-високи средни стойности на триглицеридите - 

болните мъже с по четири и болните жени - с по девет други заболявания. Установява  

се, че както хиперлипидемията, така и дислипидемията, имат значение за развитието на 

острия исхемичен мозъчен инсулт. Заслужава да се отбележи констатацията на д-р 

Арабаджиева, че съгласно анализа на корелациите между лабораторните показатели на 

глюкозния, липидния и белтъчния метаболизъм, при конкретните болни 

етиопатогенетични фактори трябва да се разглеждат в съвкупност, а не самостоятелно, 

сами за себе си. С помощта на клъстерен анализ за ролята на някои социално-значими 

заболявания за появата и развитието на острия исхемичен мозъчен инсулт се доказва 

преобладаване на броя и относителния дял на болните с по две, четири и пет отделни 

сърдечни съдови заболявания. Единичните фактори сами по себе си не могат да бъдат 

единствен и надежден критерий за степента на риска от остър исхемичен мозъчен 

инсулт и трябва да се обсъждат комплексно при конкретния болен. Установени са 

слаби положителни или отрицателни корелационни зависимости между конкретните 

положителни находки на дуплекс сонографията и някои други заболявания и рискови 

фактори, както и предимно слаби положителни и отрицателни корелации между 

характеристиките на находките на дуплекс сонографията и някои заболявания и 

рискови фактори при болните с остър исхемичен мозъчен инсулт. 

В обсъждането на дисертационния труд се съпоставят собствените резултати с 

тези от съвременната специализирана литература. Специално внимание се обръща на 

възрастовите особености на заболяването, сърдечно-съдовия риск, съчетаните 

модифицируеми рискови фактори и новостите в профилактиката на острия исхемичен 

мозъчен инсулт. 

В заключението са обобщени най-важните резултати от проучването. 

Дисертационният труд завършва с осем конкретни, добре формулирани изводи и пет 

приноса. 
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