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СТАНОВИЩЕ 
 

От доц. Борислав Георгиев Георгиев 
Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница 
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 документи – дисертационен труд, 
автореферат и допълнителни документи са в съответствие с изискванията на 
регламента за придобиване на ОНС „Доктор” и правилника на Медицински 
университет, Варна. Не откривам пропуски в представената документация и 
декларирам, че нямам общи научни трудове с докторанта.  

 
Значимост на темата  
Темата на дисертационния труд е съвременна и актуална. 
Минимално инвазивният характер на транскатетърното имплантиране на 

аортна клапа (TAVI) с възможност за бързо постпроцедурно възстановяване и 
ранна социализация на болните в напреднала възраст и с други придружаващи 
заболявания го прави привлекателна алтернатива на кардиохирургичното 
лечение.  Голям брой клинични проучвания и резултати от национални регистри 
потвърждават добрите резултати след TAVI по отношение на смъртността и 
клиничната симптоматика при тази високорискова група болни. В светлината на 
съвременните разбирания за ремоделирането на лява камера интерес 
представлява въздействието на TAVI върху този процес. Литературните данни 
по този въпрос са оскъдни и всеки допълнителен анализ по темата би 
допринесъл за изграждане на цялостната картина на проблема. 

 
Структура на дисертационния труд:  
Научният труд на д-р Вълков е оформен на 127 стр. според изискванията и 

съдържа въведение, литературен обзор, методика и организация на проучването  
(включва цели и задачи, хипотеза, предмет и обект на изследването, материали и 
методи), анализ на резултати, обсъждане на резултатите, изводи, приноси, 
заключение, публикации по темата и библиография. Онагледен е с 31 фигури и 
13 таблици.   
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Литературният обзор представен на 34 страници показва много добра 

осведоменост на автора по отношение на аортната стеноза, особеностите на 
дегенеративната аортна стеноза (вкл. патофизиологични механизми), 
морфологични и хемодинамични промени свързани с ремоделирането на лявата 
камера, неинвазивни методи на диагностика. Дисертантът обобщава клиничната 
оценка и съвременни препоръки в лечението на дегенеративната аортна стеноза 
и сравнява хирургичния и транскатетърен подход при корекция на аортната 
стеноза с доказателства от публикации през последните години.  
Библиографията съдържа 205 цитирани заглавия всички са на латиница.   

 
Д-р Вълков си поставя за цел на своята изследователска работа да 

проследи и анализира въздействието на TAVI върху процесите на ремоделиране 
на ЛК. За постигане на целта си поставя следните задачи: 1. Да проследи и 
анализира въздействието на TAVI върху клиничната картина и проявите на 
сърдечна недостатъчност при болни с тежка аортна стеноза; 2. Да проследи и 
анализира ехографските критерии за ремоделиране на лява камера след TAVI; 3. 
Да проследи и анализира биохимичните и неврохуморалните маркери, свързани 
с процеса на ремоделиране на лявата камера след TAVI; 4.  Да изследва и 
анализира разликите между двата пола по отношение въздействието на TAVI 
върху хипертрофията и ремоделирането на ЛК; 5. Да оцени ролята на други 
фактори, като съпътстваща митрална регургитация и паравалвуларна аортна 
регургитация след TAVI, върху процеса на обратно ремоделиране на ЛК.  

 
Обект на изследването са болни с тежка дегенеративна аортна стеноза и 

висок периоперативен риск при конвенционална кардиохирургия за смяна на 
аортната клапа, при които е проведена TAVI с достъп през феморална артерия. 
 

Методичен подход: В научното проучване са обхванати общо 141 болни с 
тежка дегенеративна аортна стеноза и висок периоперативен риск при 
конвенционална кардиохирургия за смяна на аортната клапа, при които е 
проведена TAVI чрез достъп през феморална артерия. Изследването е проведено 
в Charite University Hospital, Campus Mitte (Берлин, Германия) през периода 2009 
– 2015 г. 

Подробно е представена методологията за селекция на болните за TAVI,  
предварителната оценка на болните за транскатетърно имплантиране на аортна 
клапа и техниката на транскатетърно имплантиране на аортна клапа. Тези 
протоколи са полезни за практиката, но се отдалечават от темата за 
ремоделирането на лявата камера. Много по-малко е отделеното място на 
протоколите за анализ на ремоделирането, но подробно са представени техника 
за транскатетърно имплантиране на аортна клапа, предварителната 
анестезиологична оценка и обща и локална анестезия, транскатетърно 
имплантиране на аортна клапа и постпроцедурни грижи, които нямат отношение 
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към анализа на ремоделирането. Статистическият анализ включва различни 
анализи, които са в съответствие с хипотезата и поставените цели. 

 
Резултати: Получените резултати на д-р Вълков са изложени прилежно на 

23 страници от дисертационния труд. Резултатите са добре онагледени. 
Получените резултати отговарят на поставените цели на изследването. Темата е 
дефинирана като оценка на ремоделиране, но дисертантът включва в анализите 
си и свързаните с TAVI усложнения, което няма пряка връзка с анализите на 
ремоделирането. 

 
Обсъждане на резултатите: Обсъждането на резултатите е отделено в 

самостоятелна част на дисертационния труд и представя получените данни в 
контекста на известното в научната литература и резултатите от научното 
изследване. Д-р Веселин Вълков разработва и предлага „Алгоритъм за 
проследяване и оценка на ремоделирането на ЛК след TAVI в зависимост от 
пола“ на базата на нализа на получените от проучването резултати.  

 
Изводи: Д-р Вълков предлага 6 извода, които произлизат пряко от 

проведеното изследване и са подчинени на структурата на дисертацията. 
 
Приноси: Приносите са 6, разделени в две групи - с научно-теоретичен (3) 

и с практико-приложен характер (3) и са важни за клиничната практика. Особено 
важен е създадения „Алгоритъм за проследяване и оценка на ремоделирането на 
ЛК след TAVI в зависимост от пола“, който се базира на най-съществените 
данни на труда на д-р Вълков. Този алгоритъм е напълно нов за тази обсъждана в 
световната литература тема и считам за най-важното постижение на дисертанта.  

 
Публикации: Във връзка с дисертационния труд авторът представя 3 

публикации в списания, но не намирам доказателства за представяне на данните 
на научни форуми.  

 
Авторефератът съдържа 79 страници и отразява написаното в 

дисертационния труд. Той е издържан според изкисванията.  
 
Допълнителни разсъждения и препоръки:  
От представения материал не става ясно дали дисертантът е участвал в 

процедурите на всички обработени болни, но научният консултант проф. д-р 
Карл Щангл гарантира активното участие и личния принос на д-р Вълков в 
научната разработка. Вероятно поради ползването на материал от друго лечебно 
заведение не са представени научни съобщения за тази голяма група болни.  

Протоколът за селекция на болните е много добре направен и може да 
служи за общ протокол при масовото въвеждане на TAVI в България.  
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Заключение: Оценявам работата на д-р Веселин Вълков на тема 
„Въздействие на транскатетърното имплантиране на аортна клапа върху 
ремоделирането на лява камера“ като интересна в научно отношение и важна за 
клиничната и лабораторна практика. Считам, че този дисертационен труд 
отговаря на изискванията за присъждане на образователна и научна степен 
„Доктор“ залегнали в 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“.  
 
21.2.2017 
София 

Изготвил:  

   
             Доц. д-р Борислав Георгиев Георгиев, дм 
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