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от проф. д-р Пламен Стоянов Божинов, дм, дмн 
НИИ, Медицински университет -  Плевен,

БКП, МБАЛ „Сърце и мозък” -  Плевен 
на дисертационен труд на д-р Кристиян Кирилов Найденов 
за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ 

по научната специалност 03.01.19 „Неврология” на тема: 
„Епилепсия и мозъчно-съдови заболявания”

На основание на Заповед№411/17. 02. 2022г.на Ректора на Тракийски
Университет -  Стара Загора и протокол №2/15. 02. 2022 г. и след първото 
заседание на Научното жури, проведено на 22. 02. 2022 г. представям рецензия 
относно: дисертационен труд на д-р Кристиян Кирилов Найденов докторант в 
редовна форма на обучение в докторска програма „Неврология“, зачислен със 
заповед №417/01. 03. 2017 г.към Катедра „Неврология, психиатрия и МБС“ на 
Медицински Факултет, Тракийски Университет -  Стара Загора, на тема: 
„Епилепсия и мозъчно-съдови заболявания” за присъждане на образователната и 
научна степен „Доктор”.

Образование, квалификация и специализации.Д-р К. Найденов е роден на 15.
01. 1990 г. в гр. Нови Искър. През 2008 г. завършва средно образование във 
"Васил Левски"в гр. Нови Искър. През 2014 г. завършва медицина вМедицински 
факултет приТракийски Университет -  гр. Стара Загора, от 2020 г. има придобита 
специалност по неврология.

Професионална реализация.Професионалният път на д-р Кристиян Найденов е 
следния: от м. септември до м. декември 2014 г. работи като лекар-ординатор в 
неврологично отделение, МБАЛ „Димитър Чакмаков“ -  гр. Раднево, от м. 
декември 2014 г. е лекар-ординатор, а от м. май 2015 г е лекар-специализант, 
съответно хоноруван преподавател 2015 г„ докторант (2017 -  2021) и асистент -  
от 2018 г. до настоящия момент, към Неврологична клиника на УМБАЛ „проф. 
Ст. Киркович“ и Катедра „Неврология и психиатрия” на Медицински факултет на 
Тракийски Университет -  Стара Загора.

Публикации, цитирания, научна дейност. Д-р К. Найденов предоставя данни за 
3 (три) научни публикации на български език по темата на дисертацията, като и в 
трите е първи автор.

Дисертационният труд на д-р Кристиян Найденов показва, че кандидатът 
притежава задълбочени теоретични и практически знания по специалността



2

неврология и способност за самостоятелни научни изследвания в областта на 
невронауките.

Оценка на актуалността на дисертационния труд:Дисертационният труд над-р 
Кристиян Найденов разглежда актуален проблем, свързан с епилепсията и 
мозъчно-съдовите заболявания. Макар и заглавието да звучи твърде общо на пръв 
поглед, тази тематика придобива все по-голямо значение от гледна точна на 
новостите в терапията на мозъчно-съдовите заболявания, свързани с 
провеждането на тромболиза и възможностите за ендоваскуларно лечение. 
Модерните подходи за лечение на нарушенията на мозъчното кръвообръщение 
доведоха до увеличаване на честотата на епилептичните пристъпи, което се 
отчита от една част от изследователите.

Обем и структура на дисертационния труд: Дисертацията е структурирана 
иновативно, използвайки за основна възприетите у нас стандарти. Обемът му е 
147 страници като съдържа: Заглавие и съдържание -  6 стр., Концепция и 
въведение -  1 стр., Литературен обзор -  39 стр., включващ две методически части 
и една част теоретични изследвания. Собствени резултати -  66 стр., Обсъждане -  
1 стр., Изводи -  1 стр., Приноси и перспективи -  1 стр., Резюме -  8 стр., 
Използвани сакращения -  2 стр., Списък с публикации -  Vi стр., Използвана 
литература -  21 стр., Приложения -  1 стр.Използваната литература включва 222 
цитирани публикации, от които 23 на кирилица и 199 на латиница. Дисертацията 
е онагледена е с 32 фигури и 90 таблици.

Литературен обзор:Той е структуриран в 3 (три) раздела: две методически части 
и една част теоретични изследвания.Специално внимание е обърнато на 
еволюцията в представите за епидемиологията, дефиницията и класификациите на 
епилепсиите и епилептичните пристъпи, свързани с мозъчно-съдовата патология. 
Тази част на дисертацията завърша с добре обосновани изводи, в които се 
подчертава необходимостта от провеждането на съответните изследвания, 
свързани с целите и задачите на научната работа.

Целта и задачите на дисертационния труд са ясно и точно формулирани. И 
осемте задачи се основават на класическите и съвременни научни концепции и 
представляват стабилна основа за главната задача на работата, насочена към 
определяне на рисковите фактори за поява на епилептични пристъпи при 
пациенти с мозъчно-съдови заболявания, както и техните корелации, свързана с 
различни демографски и клинични фактори.
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Клиничен контингент и методи:Изследвани са общо 656 пациенти в групата на 
ретроспективните пациенти, които се са всички болни с инсулт, преминали през 
Неврологична клиника към УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович,, АД -  гр. Стара 
Загора за периода м. март 2017 година -  м. февруари 2018 година, възлизащи на 
656. Проспективното изследване обхваща 50 селектирани случая на болни с 
мозъчно-съдови заболявания и 30 здрави контроли. Те от своя страна, са 
класифицирани в няколко групи според пациентския модел и са подложени на 
инструментално изследване чрез електроенцефалография за оценка на 
променливата „припадъци“.
Считам, че използваните материал и методи са правилни и достатъчни за 
потвърждаване или отхвърляне на работната хипотеза.

Резултати:
По първата основна задача относно връзка между вида на епилептичните 
пристъпи и вида на мозъчно-съдовата патолотия: От изложените резултати 
става ясно, че няма връзка между съпоставените 26 променливи няма 
статистически значима разлика по отношение на проявените припадъци след 
исхемични нарушения на мозъчното кръвообръщение. Всяка променлива по 
отделно няма силата да полвияе над проявата или не на припадък, но това не 
изключва възможността за комбинация между отделни фактори да оказва силно 
въздействие. Целта на корелационния анализ е да подчертае, че установените до 
момента фактори в генезата на припадък като възраст, тип и локализация на 
мозъчно-съдовия инцидент и близост до кората, не действат самостоятелно, а 
само в комбинация.
По отношение на другата основна задача, а именно „класифициране на 
пациенти с мозъчно-съдови заболявания и електроенцефалографски 
изследвания с цел търсене на корелация между определената степен на риск 
и обективните инструментални стойности на показателите им”.Установено е, 
че пациентите с висок риск за проява на припадък и показани за ЕЕГ изследване 
са със следната комбинация от характеристики:

- Тежестта на клиничния инсулт, независимо от използваната скала, е 
основен фактор за развитието на епилепсия.

- Особено голям риск за епилептогенеза е инфарктът в басейна на предна 
мозъчна артерия.

- Млада възраст.
- Мозъчен кръвоизлив или емболичен инфаркт в доминантно-мозъчна 

хемисфера и близост до кората.

В обсъждането дисертантът прави критичен анализ на собствените изследвания и 
резултати, сравнявайки ги с най-новите и класическите литературни данни като
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на моменти се акцентира основно върху чуждите резултати, а не върху 
собствените. Добре е първо да се представят данните от собствените проучвания 
и след това да се прави връзка дали те отговарят или противоречат на данните от 
литературата.

Изводи:В съответствие с получените данни и анализирани резултати и след като 
се съобразил с критичните бележки от предварителната защита, докторантът 
прави следнитеизводи. Произтичайки логически от получените резултати, мога 
да ги класифицирам по значимостпо следния начин:

1. Несъществуват ясни критерии, които да очертаят правилата за включване 
на профилактично антиепилептично средство при пациентите с мозъчно- 
съдови заболявания.

2. Най-важният показател се явява системнатаоценка на риска от възникване 
на припадък в хода на заболяването.

3. Съотношението на отделните типове и локацизации на мозъчно-съдовите 
заболявания при пациентите със симптоматична (съдова) епилепсия е 
запазено и връзката с проявените припадъци е слаба.

4. Пациентите с висок риск за проява на епилептичен припадък, отключване 
на епилептогенезата и развитие на епилепсия при МСБса следната 
комбинация от характеристики: голяма тежест на клиничния инсулт, 
независимо от използваната скала;инфаркт в басейна на предна мозъчна 
артерия; възраст между 40 и 60 години; мозъчен кръвоизлив или емболичен 
инфаркт в доминантната мозъчна хемисфера и близост до кората.

5. Пациентите с висок риск за поява на епилепсия по горепосочените критерии 
и МСБ са подходящи за провеждане на ЕЕГ изследвания с оглед 
своевременна диагностика и лечение.

Приноси:
По отношение на приносите считам, че след допълнителната формулировка въз 
основа на критичните бележки, са формулирани адекватно по отношение на 
получените резултати.

1. Предложен е алгоритъм за скринингова ЕЕГ оценка и поведение при 
пациенти с мозъчен инсултс оглед на вероятността за поява на ранни 
епилептични припадъци (Приложение 1).

2. Разширени са диагностичните показания на ЕЕГ като предиктивен по 
отношение на поява на епилептични пристъпи метод в областта на мозъчно- 
съдовите заболявания.



Заключение: Представеният дисертационен труд на д-р Кристиян Кирилов 
Найденов е оригинален и е негово лично дело. Посветен е на актуален и социално 
значим проблем. Дисертантът показва отлична литературна осведоменост, 
формулира ясно целта и задачите си, прилага съвременни диагностични и 
статистически методи, анализира адекватно резултатите си и прави добре 
обосновани изводи. Въпреки горепосочените критични бележки, които са основно 
от организационно-методичен и стилистичен характер, считам че целта на 
проучването е постигната като задачите са изпълнени добросъвестно. Изводите и 
приносите имат определено научно-теоретично и научно-практическо значение.

Приложената документация е пълна, спазени са изискванията на ЗРАСРБ, 
ППЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научните 
степени и заемане на академичните длъжности в МУ-Стара Загора.

В заключение, представения дисертационен труд на д-р Кристиян Кирилов 
Найденов на тема: „Епилепсия и мозъчно-съдови заболявания” е оригинален 
и актуален, съдържа съществени научни приноси и отговаря на критериите 
за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научната 
специалност „Неврология“.

27. 02. 2022 г.
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REVIEW

by Prof. Dr. Plamen Stoyanov Bozhinov, MD, ScD 

Research Institute, Medical University - Pleven,

BCI, MHAT "Heart and Brain" - Pleven 

of the dissertation of Dr. Kristian Kirilov Naidenov 

for obtaining the educational and scientific degree "Doctor" 

in the scientific specialty 03.01.19 "Neurology" on the topic: 

"Epilepsy and cerebrovascular diseases"

Pursuant to Order №411/17. 02. 2022 of the Rector of the Trakia 
University - Stara Zagora and protocol №2 / 15. 02. 2022 and after the first 
meeting of the Scientific Jury, held on 22. 02. 2022 I present a review on: 
dissertation of Dr. Kristian Kirilov Naidenov PhD student in full-time education 
in the doctoral program "Neurology", enrolled with order №417 /01 . 03. 2017 at 
the Department of Neurology, Psychiatry and Disaster medicine at the Faculty 
of Medicine, Trakia University - Stara Zagora, on the topic: "Epilepsy and 
cerebrovascular diseases" for the award of educational and scientific degree 
"Doctor".

Education, qualifications and specializations. Dr. K. Naidenov was 
bom on January 15, 1990 in the town of Novi Iskar. In 2008 he graduated from 
"Vasil Levski" in Novi Iskar city. In 2014 he graduated in medicine at the 
Medical Faculty at the Trakia University - Stara Zagora, since 2020 he has 
acquired a degree in neurology.

Professional development. The professional path of Dr. Kristian 
Naidenov is as follows: from September to December 2014 he worked as a 
resident doctor in the neurology department, Dimitar Chakmakov Hospital -  
Radnevo city, since December 2014 he has been a doctor - coordinator, and 
since May 2015 he is a specialist doctor, respectively part-time lecturer in 2015, 
doctoral student (2017 - 2021) and assistant - from 2018 to the present, at the 
Neurological Clinic of the University Hospital "Prof. St. Kirkovich ’’and the 
Department of Neurology and Psychiatry of the Medical Faculty of the Trakia 
University - Stara Zagora.
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Publications, citations, scientific activity. Dr. K. Naidenov provides data 
for 3 (three) scientific publications in Bulgarian on the topic of the dissertation, 
and in all three he is the first author.

The dissertation of Dr. Kristian Naidenov shows that the candidate has in- 
depth theoretical and practical knowledge in the field of neurology and ability 
for independent research in the field of neuroscience.

Evaluation of the topicality of the dissertation: The dissertation of Dr. 
Kristian Naidenov considers a topical issue related to epilepsy and 
cerebrovascular diseases. Although the title sounds very general at first glance, 
this topic is becoming increasingly important in terms of innovations in the 
treatment of cerebrovascular diseases associated with thrombolysis and 
endovascular treatment options. Modem approaches to the treatment of 
cerebrovascular disorders have led to an increase in the incidence of epileptic 
seizures, which is reported by some researchers.

Volume and structure of the dissertation: The dissertation is structured 
innovatively, using as a basis the standards adopted in our country. Its volume is 
147 pages and contains: Title and content - 6 pages, Concept and introduction - 
1 page, Literary review - 39 pages, including two methodological parts and one 
part of theoretical research. Own results - 66 pages, Discussion - 1 page, 
Conclusions - 1 page, Contributions and perspectives - 1 page, Summary - 8 
pages, Abbreviations used - 2 pages, List of publications - XA  page, References - 
21 pages, Appendices - 1 page. The used literature includes 222 cited 
publications, of which 23 in Cyrillic and 199 in Latin. The dissertation is 
illustrated with 32 figures and 90 tables.

Literature review: It is structured in 3 (three) sections: two 
methodological parts and one part theoretical research. Special attention is paid 
to the evolution of the notions of epidemiology, definition and classifications of 
epilepsies and epileptic seizures associated with cerebrovascular pathology. This 
part of the dissertation ends with well-founded conclusions, which emphasize 
the need for relevant research related to the goals and objectives of scientific 
work.

The aim and tasks of the dissertation are clearly and precisely 
formulated. All eight tasks are based on classical and modem scientific concepts 
and represent a solid basis for the main task of the work aimed at determining 
the risk factors for epileptic seizures in patients with cerebrovascular disease, as 
well as their correlations related to different demographic and clinical factors.
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Clinical contingent and methods: A total of 656 patients in the group of 
retrospective patients, all patients with stroke, who passed through the 
Neurological Clinic at the University Hospital "Prof. Stoyan Kirkovich AD - 
Stara Zagora for the period March 2017 - February 2018, amounting to 656. The 
prospective study covers 50 selected cases of patients with cerebrovascular 
diseases and 30 healthy controls. They, in turn, are classified into several groups 
according to the patient model and subjected to instrumental examination by 
electroencephalography to assess the variable "seizures".

I believe that the material and methods used are correct and sufficient to 
confirm or reject the working hypothesis.

Results:

On the first main task regarding the relationship between the type of 
epileptic seizures and the type of cerebrovascular pathology: From the presented 
results it is clear that there is no relationship between the compared 26 variables 
no statistically significant difference in seizures after ischemic cerebrovascular 
disorders. Each variable individually does not have the power to affect the 
manifestation or not of seizures, but this does not exclude the possibility of a 
combination of individual factors to have a strong impact. The purpose of the 
correlation analysis is to emphasize that the factors identified so far in the 
genesis of seizures such as age, type and location of cerebrovascular accident 
and proximity to the cortex, do not act alone, but only in combination.

Regarding the other main task, namely ’’classification of patients with 
cerebrovascular diseases and electroencephalographic studies in order to find a 
correlation between the degree of risk and the objective instrumental values of 
their indicators." Patients at high risk of seizures and indicated for EEG 
examination were found to have the following combination of characteristics:

- The severity of the clinical stroke, regardless of the scale used, is a major 
factor in the development of epilepsy.

- A particularly high risk for epileptogenesis is infarction in the anterior cerebral 
artery basin.

- Young age.

- Cerebral hemorrhage or embolic infarction in the dominant cerebral 
hemisphere and near the cortex.

In the discussion, the dissertation makes a critical analysis of their own 
research and results, comparing them with the latest and classic literature data, 
and at times the emphasis is mainly on other people's results and not on their
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own. It is good to present the data from your own research first and then to make 
a connection whether they correspond or contradict the data from the literature.

Conclusions: In accordance with the obtained data and analyzed results 
and after taking into account the critical remarks of the preliminary defense, the 
doctoral student draws the following conclusions. Based logically on the results 
obtained, I can classify them by significance as follows:

1. There are no clear criteria to outline the rules for the inclusion of a 
prophylactic antiepileptic agent in patients with cerebrovascular disease.

2. The most important indicator is the systematic assessment of the risk of 
seizures in the course of the disease.

3. The ratio of individual types and locations of cerebrovascular diseases in 
patients with symptomatic (vascular) epilepsy is preserved and the relationship 
with seizures is weak.

4. Patients at high risk of epileptic seizures, triggering epileptogenesis and 
developing epilepsy in SMEs are the following combination of features: high 
severity of clinical stroke, regardless of the scale used; infarction in the anterior 
cerebral artery basin; age between 40 and 60 years; cerebral hemorrhage or 
embolic infarction in the dominant cerebral hemisphere and proximity to the 
cortex.

5. Patients at high risk of developing epilepsy according to the above criteria and 
SMEs are suitable for EEG examinations with a view to timely diagnosis and 
treatment.

Contributions:

With regard to the contributions, I believe that after the additional 
wording based on the critical remarks, they are formulated adequately in terms 
of the results obtained.

1. An algorithm for screening EEG assessment and behavior in stroke patients 
with a view to the likelihood of early epileptic seizures has been proposed 
(Appendix 1).

2. The diagnostic indications of EEG as a predictive method for the occurrence 
of epileptic seizures in the field of cerebrovascular diseases have been expanded.

Conclusion: The presented dissertation of Dr. Kristian Kirilov Naidenov 
is original and is his personal work. It is dedicated to a topical and socially 
significant issue. The dissertation shows excellent literary awareness, clearly 
formulates its purpose and tasks, applies modern diagnostic and statistical
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methods, adequately analyzes its results and makes well-founded conclusions. 
Despite the above-mentioned critical remarks, which are mainly of an 
organizational-methodological and stylistic nature, I believe that the aim of the 
study has been achieved and the tasks have been performed in good faith. The 
conclusions and contributions have a certain scientific-theoretical and scientific- 
practical significance.

The attached documentation is complete, according to the local 
requirements and the Regulations on the terms and conditions for acquiring 
scientific degrees and holding academic positions at MF-Stara Zagora are met.

In conclusion, the presented dissertation of Dr. Kristian Kirilov 
Naidenov on the topic: ’’Epilepsy and cerebrovascular diseases” is original 
and relevant, contains significant scientificcontributions and meets the 
criteria for awarding the educational and scientific degree ’’Doctor” in the 
scientific specialty ’’Neurology”.

February 27, 2022 Prof. Dr. Plamen Bo^hinov

v


