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 АКТУАЛНОСТ  
 Дисертационната тема е актуална, съвременна и с висока научна и клинично-приложна 
стойност. Изследването на процедурните характеристики при катетърна аблация на предсърдно 
мъждене, както и някои аспекти на механизмите на възникване и поддържане на аритмията, досега не 
бяха проучени в България при сравнително голяма група болни.  
 
 ЦЕНТРАЛНИТЕ ТЕМИ в дисертационния труд на д-р Васил Трайков са две: 1) проучване на 
клиничните и процедурни характеристики на пациенти с предсърдно мъждене, подложени на 
катетърна аблация с или без приложение на обща анестезия; 2) анализ на структури с тригерна 
активност по отношение на пароксизмално предсърдно мъждене.     
 
 ВЪВЕДЕНИЕТО е кратко и очертава ясно значението на проблема. 
 
 ЛИТЕРАТУРEН ОБЗОР. Научните достижения по темата са представени подробно и на 
съвременно ниво, на 37 страници. В дисертационния труд са цитирани общо 191 публикации, като е 
извършен задълбочен и критичен анализ на научните данни до момента. По-големият брой 
публикации, които д-р Трайков цитира, включват ключови изследвания по темата през последните 
10–15 години. Цитираните публикации от периода 1991-2000 г. са 28, тези от 2001 до 2010 г. са 65, а в 
периода 2011-2020 г. са 92. Останалите по-ранни публикации, включително от 1959, 1962 и 1964 г. 
доказват обширността на литературния обзор.   
 
 ЦЕЛТА на дисертацията е логично изведена от литературния обзор. ЗАДАЧИТЕ  са  
определени точно и съответстват на анализа на резултатите, обобщенията и приносите, които са 
направени в областта на катетърната аблация на предсърдно мъждене.  
 
 ПРОУЧЕНИТЕ ГРУПИ БОЛНИ са общо 3, както следва: 1) Първа група, която включва 108 
пациенти с изолация на белодробните вени под обща анестезия; 2) Втора група (59 пациенти), при 
която катетърната аблация е осъществена под седация; 3) Третата група включва 26 пациенти, които 
са изследвани и лекувани в Сегед (Унгария) и Филаделфия (САЩ). Болните от тази група са 
изследвани проспективно в рамките на научен проект с водещата роля на д-р Васил Трайков. При тях 
изолацията на белодробните вени е осъществена под седация и предшествана от индукция на 
епизоди на предсърдно мъждене. В проучването, което представя д-р Трайков, е извършена 
значителна по обем и сложност лечебно-диагностична работа.  
 
 МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 
 При всички болни е проведена предварителна оценка, която включва анализ на клиничното  
състояние, рутинни лабораторни изследвания, стандартна ехокардиография и контрастна компютърна 
томография на сърцето. Катетърната аблация е осъществена в различните групи под обща анестезия 



или седация. Електрофизиологичните манипулации включват двустранен феморален венозен достъп,  
локализиране на катетри в сърцето под рентгенов контрол в зоната на снопа на Хис, коронарния 
синус, както и в белодробните вени и ляво предсърдие след двойна транссептална пункция. При 
болните от трета група е използвана интракардиална ехокардиография за достъп в ляво предсърдие. 
Осъществено е триизмерно картографиране на ляво предсърдие с интегриране на компютър-
томографския образ. Катетърната аблация е извършена чрез радиофреквентна енергия и антрална 
изолация на белодробните вени. Използвана е техника на ръчно маркиране на радиофреквентните 
лезии при субективна преценка за достигната стабилност на аблационния катетър. Входен блок към 
миокардните ръкави на белодробните вени е доказан при липса на високочестотни потенциали в 
условията на предсърдна стимулация. Изходен блок е демонстриран чрез наличие на пълна  
дисоциация на потенциалите от белодробните вени, регистрирани от циркулярния катетър, от 
останалата предсърдна електрическа активност.  
 

При пациентите от трета група е осъществена индукция на предсърдно мъждене, 
интракардиална ехокардиография за точно локализиране на катетрите в белодробните вени. 
Извършена е регистрация и обработка на интракардиални сигнали чрез софтуерен пакет LabView. 
Получени са спектрограми като е определена най-високата доминантната честота от всички 
електродни двойки за всяка отделна структура (белодробна вена или част от предсърдията).  

 
Болните са проследени за настъпване на усложнения, както и за рецидиви на аритмия. В 

периода на проследяване са приложени следните методи: клиничен преглед, ЕКГ, Холтер-ЕКГ или 
телефонно интервю.  
 
 Методите, които са приложени в проучването, са представени много точно и с помощта 
на 14 фигури. 
  
 Статистическите методи в проучването на д-р Васил Трайков са съвременни, напълно 
адекватни и дават възможност за получаване на достоверни резултати. Използван е софтуерен пакет 
SPSS® (версия 16.0), който включва широк набор от статистически програми. Приложени са  
дескриптивен анализ, тестове за нормалност на разпределението на непрекъснатите променливи, 
тестове за сравнение – Student’s t-test, ANOVA, Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskall-Wallis, χ2 тест и 
тест на Fischer. Kaplan-Meier анализ e използван за оценка на преживяемостта без изява на аритмии. 
ROC анализ е използван за определяне на диагностичната стойност на някои от идентифицираните 
чрез логистичен регресионен анализ предсказващи фактори за рецидиви на аритмия след катетърна 
аблация на предсърдно мъждене.  
 
 РЕЗУЛТАТИ 
 Резултатите са представени последователно и по много добре структуриран начин. Те 
включват: демографски и клинични характеристики на пациентите, процедурни характеристики 
(общо процедурно време, флуороскопско време, произведение доза-площ, брой радиофреквентни 
лезии, кумулативно радиофреквентно време), усложнения, отдалечени процедурни резултати (успех 
след една или повече аблации, финален клиничен успех). HAS-BLED сбор над 1 и наличие на 
левокамерна хипертрофия са изчислени като предсказващи фактори, които са свързани с по-ниска 
вероятност за успех на катетърната аблация при предсърдно мъждене. Статистическите резултати 
показват също така, че приложението на обща анестезия по време на аблация се асоциира с по-малка 
продължителност на процедурата, по-ниска лъчева доза, по-малък брой лезии и по-ниско 
кумулативно радиофреквентно време. Резултатите, които представя д-р Трайков, показват, че 
приложението на обща анестезия не води до по-добри отдалечени процедурни резултати и показва 
сходна честота на сърдечните и съдовите усложнения в сравнение с приложението на седация. Най-
честите тригери при индуциране на епизоди на предсърдно мъждене са доказани в лява горна 
белодробна вена и лявата карина.    
 
 При представяне на резултатите са използвани 16 таблици и 27 фигури. Изключително 
достойнство на изследването на д-р Васил Трайков е изчерпателният анализ на представените 
резултати в таблици и фигури с непосредствени статистически резултати. Авторът формулира ясно 



не само изводи, но и научни хипотези, които могат да бъдат обект на бъдещи изследвания.  
 
 ОБСЪЖДАНЕ И ОЦЕНКИ 
 Проведеното ретроспективно проучване включва 3 групи с общ брой 193 пациенти с клинични 
данни за пристъпно предсърдно мъждене (при 90% от болните) на средна възраст 57 години (от 28 до 
79 г.), запазени размери на ляво предсърдие и запазена левокамерна систолна функция. То е първото 
мащабно изследване в България за определяне на процедурните характеристики при катетърна 
аблация на предсърдно мъждене. Оценена е и ролята на структури, които изявяват тригерна 
активност при индуцирани епизоди на предсърдно мъждене. В сравнение с други подобни 
проучвания е сравнително голямо по броя на включените пациенти и проведените изследвания и 
оценки.  
 Крайните резултати от проведеното проучване са представени в най-големи детайли и 
пределно ясно, вкл. и схематично в приложените таблици и фигури.  
 
 ИЗВОДИ 
 Изводите в дисертационния труд на д-р Васил Трайков са изцяло въз основа на собствено 
проучване, представени са сбито и са систематизирани в 8 точки. 
 
 ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 Установяват се резултати по отношение на процедурни характеристики, процедурен  
успех и честота на усложнения при голяма за България серия пациенти с предсърдно  
мъждене, при които е извършена катетърна аблация.  

Д-р Трайков докладва за първи път в нашата страна предсказващи фактори за процедурен 
успех, сред които е и сборът по HAS-BLED скалата, който не е докладван до момента в научната 
литература.  

Представят се доказателства за предимство на приложението на общата анестезия по 
отношение на редукция на процедурно време, лъчева доза, флуороскопско време, брой 
радиофреквентни апликации и кумулативно радиофреквентно време.  

Утвърждава се ролята на катетърната аблация при лечението на пациенти с предсърдно  
мъждене в нашата страна.  

Д-р Васил Трайков въвежда за първи път в България изследване на спектрограмите на 
интракардиална електрическа активност в предсърдията в условията на индуцирани пристъпи от 
аритмия при пациенти с пароксизмално предсърдно мъждене.  

Демонстрира се ролята на белодробните вени за поддържане на процеса на предсърдно  
мъждене.  
  

Д-р Трайков има общо 6 публикации в международни научни списания, които са свързани с 
дисертационния труд. Четири  реални публикации са в списания със следните импакт-фактори: IF 
1.746 (PACE, 2013), 1.303 (PACE, 2019), 0.51 (Heart Rhythm Case reports, 2018), 0.553 (Current 
Cardiology Reviews, 2012). Осъществени са 2 участия по темата в престижни международни научни 
форуми като е налично едно публикувано резюме в списание с импакт-фактор IF 4.080 (Heart Rhythm, 
2010).  
 
 КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ 
 Всички съществени критични бележки към дисертационния труд на д-р Васил Трайков, са 
описани от самия автор в глава 4.10. Лимитиращи фактори на проучването. 
 Критичните бележки от второстепенен характер са малко на брой, без съществено значение и 
не затрудняват четенето на дисертацията. Например: 

1. Техническа грешка в секция „ПРИНОСИ“ – „създазено“ вместо „създадено“. 
2. На фиг. 24, както и на текста към нея на стр. 77, е представено процентно съотношение 

на броя проведени процедури в изследваната група пациенти. При това сумата от проведените 
процедури в проценти не се равнява на 100%. 
 
 
 



 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Дисертационният труд на д-р Васил Трайков има реални научно-теоретични и научно-
приложни приноси. 

Установената роля на HAS-BLED сбора като предсказващ фактор на процедурния успех в 
настоящото проучване изисква бъдещи проспективни изследвания.  

Необходими са по-нататъшни големи проспективни и рандомизирани проучвания относно 
установените от д-р Трайков предимства на общата анестезия спрямо седацията по отношение на 
процедурните характеристики и процедурния успех от една процедура. 

Въвеждането в България на приложените методи за изследване на спектралните компоненти 
на вариациите в интракардиалните потенциали би могло да подобри диагностиката и лечението чрез 
катетърна аблация на предсърдното мъждене.     

Напълно убедено предлагам на уважаемото научно жури да се присъди на д-р Васил 
Бориславов Трайков образователна и научна степен „Доктор“ по програма „Кардиология“ в 
професионално направление „Медицина“. 
 
 30.12.2020 г.     Проф. Д-р Тошо Балабански, дм, кардиолог                                                                                                    
                                                                                  Национална кардиологична болница, София  
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