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СТАНОВИЩЕ 

 

 

 

От доц. Бранимир Николов Каназирев 

Катедра по Пропедевтика на Вътрешни Болести, Клиника по вътрешни 

болести, Университетска Болница „Света Марина“-Медицински 

Университет-Варна 

член на жури за присъждане на научна и образователна степен „Доктор“, 

определено със заповед на Ректора на Медицинския университет Варна  

 №Р-109-404/22.12.2016 г. и №Р-109-4/12.01.2017 г. 

 

 

 

Относно: дисертационен труд на д-р Веселин Добрев Вълков, докторант на 

самостоятелна подготовка  към УНС/Катедра „Пропедевтика на вътрешните 

болести“, факултет по медицина, Медицински университет „Проф. Д-р Параскев 

Стоянов”, Варна, на тема  

 

 

 

„Въздействие на транскатетърното имплантиране на аортна клапа 

върху ремоделирането на лявата камера“ 

 

 

 
Представените от д-р Веселин Вълков  дисертационен труд, автореферат и 

документи отговарят на изискванията за придобиване на ОНС „Доктор” според 

правилника на Медицински университет, Варна.  

 

 

 

 

Темата на дисертационния труд е съвременна и актуална и касае 

съвременна и бързо развиваща се методика на интервенционално имплантиране 

на аортна клапа по неоперативен път при пациенти в напреднала възраст и висок 

оперативен риск. Добрите резултати от клинични проучвания пораждат 

оптимизъм относно значимостта на тази методика и водят до повишен интерес 

на изследователите за  нови и нови резултати в тази област. Последователността 

и характера на  промените в обратното ремоделиране на лявата камера след 

имплантиране на аортно клапна протеза несъмнено носят нова информация 

относно процеса на адаптация на лявата камера след извършената интервенция. 

В този смисъл научният труд представен от д-р Вълков е много съвременен и 

интересен с резултатите си. 
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Структура на дисертационния труд: Научният труд на д-р Вълков се състои 

от 127 страници с 13 таблици и 31 фигури и е построен като  въведение, 

литературен обзор, цели и задачи, методика на проучването  с анализ и 

обсъждане на  резултатите, изводи, приноси, заключение, публикации по темата 

и библиография.  

 

Литературният обзор показва много добра осведоменост на автора по 

отношение на аортната стеноза с доказателства от публикации през последните 

години като  библиографията съдържа 205 заглавия .   

 

Задачите, които си поставя дисертантът са пет: 

 1.Да проследи и анализира въздействието на интервенцията върху 

проявите на сърдечна недостатъчност  

2. Да проследят и анализират биохимичните маркери, свързани с процеса 

на ремоделиране на лявата камера след процедурата.  

3. Да проследи и анализира ехографските критерии за обратно 

ремоделиране на лява камера  

4. Да изследва и анализира половите различия в процеса на обратно 

ремоделиране на лявата камера  

5. Да оценят и други фактори като съпътстваща митрална регургитация и 

аортна регургитация след  интервенцията върху процеса на обратно 

ремоделиране на ЛК.  

 

Обхванати са общо 141 болни с тежка дегенеративна аортна стеноза и 

висок оперативен риск, поради което е назначена и проведена интервенционална 

процедура в Германия през периода 2009 – 2015. Подробно са описани 

методологията за поставяне на индикация и селекция на пациентите. 

Статистическият анализ включва анализи, които отговарят на поставените цели. 

 

Получените резултати са изложени на 23 страници от дисертационния труд 

и  са добре онагледени. Резултатите отговарят на целите на изследването. 

Представената работа е с достатъчен  обем.  

 

Обсъждането на резултатите и конструирането на  алгоритъм базиран на 

резултатите са представени в предложения от д-р Веселин Вълков „Алгоритъм 

за проследяване и оценка на ремоделирането на ЛК след транскатетърна 

имплантация на аортна клапа (ТИАК) в зависимост от пола“. На базата на 

този алгоритъм се обобщават всички получени резултати и информативната му 

стойност е много висока. Предлагат се 6 извода, които произлизат пряко от 

проведеното изследване и са подчинени на структурата на дисертацията.  

 

Приносите общо са 6, разделени на  две групи – три с  научно-теоретичен и 

три с приложен характер. Особено важен е създадения „Алгоритъм за 

проследяване и оценка на ремоделирането на ЛК след ТИАК в зависимост от 

пола“. 
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Във връзка с дисертационния труд авторът се представят 3 публикации в 

списания. 

 

Авторефератът съдържа 79 страници и отговаря на изисквания.  

 

Протоколът за селекция на болните е направен много добре и може да се 

използва за в болниците, където се провеждат подобни процедури. Опитът от 

настоящата работа трябва задължително да се прилага и у нас, като данни за 

такава активност при пациентите на Университетска Болница „Света Марина“ 

вече са налице. 

 

 

Оценявам работата по  темата „Въздействие на транскатетърното 

имплантиране на аортна клапа върху ремоделирането на лява камера“ като 

интересна в научно отношение и важна за клиничната практика.  

 

 

Считам, че дисертационен труд отговаря на изискванията за присъждане на 

образователна и научна степен „Доктор“ според Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и на Правилника за развитие на 

академичния състав на Медицински университет – Варна.  

 

 

 

Въз основа на гореизложените достойнства на дисертационния труд на д-р 

Веселин Вълков  убедено препоръчвам на членовете на почитаемото Научно 

жури да гласуват положително и да присъдят на д-р Веселин Вълков 

образователната и научна степен „Доктор“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2017                                                            Доц. д-р Бранимир Каназирев, дм, 

 


