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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от професор. Алексей Славков Савов, д.б, 

Началник на Национална Генетична лаборатория,  

СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД. МУ София 

 

 

Oтносно: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научната степен 

„Доктор” по област на висше образование 4. Природни науки математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки и специалност „Генетика” на д-р 

Мари Ара Хачмериян - Андреева от Медицински университет – Варна, на тема: „Майчин 

биохимичен скрининг като метод за пренатална генетична профилактика”. 

 

Със заповед № Р-109-250 от 06.07.2017 г. на Ректора на МУ – Варна съм избран за 

член на Научното жури във връзка с дисертационния труд на д-р Мари Ара Хачмериян - 

Андреева. По процедурата за защитата д-р Хачмериян е представила всички необходими 

материали съгласно изискванията на  „Правилникът за развитие на академичния състав” в 

МУ–Варна. 

Декларирам, че нямам конфликт на интереси с автора на дисертационния труд. 
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Предоставеният ми за рецензия дисертационен труд засяга една много актуална и 

развиваща се тема свързана с организацията и принципите на скрининговите програми в 

здравеопазването. Доктор Хачмериян представя оригинални данни на Лаборатория по 

медицинска генетика обхващащи десет годишен период от 2005 до 2014 година свързани с 

провеждането и развитието на серумния биохимичен скрининг за профилактика на 

хромозомни аномалии през бременността. Това е първото за България проучване от 

такъв характер, включващо не само оценка на отделните показатели на скрининга, но 

и представящо критични бележки за неговите ограничения. То дава ясна представа за 

редица особености свързани със социални, икономически и организационни факти, което 

позволява от резултатите да се направят ценни изводи и да се предвидят адекватни решения 

на някои от проблемите. 

Дисертацията е структурирана съгласно приетите изисквания. 

Доказателствения материал е с много високо качество и убедително свидетелства за 

професионалния опит, на докторантката. 

 

 

1. Литературен обзор по темата 

 

Литературният обзор е основан на 180 актуални източници, представящи 

концепциите и развитието на скрининговите изследвания при бременни жени. Отлично 

впечатление прави, че освен публикации на чужди автори д-р Хачмериян не пропуска 

да представи и отделни по -малки проучвания за нашата страна въз основа на които, 

аргументира цялостната идея и дизайна на дисертационния труд.  

Структурата на литературния обзор прави отлично впечатление със своята подреденост 

представяща: съответните биохимични и ехографски маркери и характеристиките им, 

връзката им с някои от най- честите анеуплоидии, както и други проблеми на бременността, 

подходите за дородова диагностика и т.н.т. В светлината на най- новите технологични 

решения на скринига докторантката обръща внимание и на навлизането на неинвазивните 

генетични тестове. Като дребна забележка посочвам (страница 37 в дисертационния труд), 

че авторката говори за нисък добив на фетални клетки, а става дума фракция на освободена 

от клетката ДНК. 
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По мое мнение дисертационния труд би спечелил, ако тази глава е представена по- 

подробно, като се акцентира върху някои ограничения свързани с погрешна 

интерпретация на резултатите от неинвазивните тестове заради плацентарен 

мозайцизъм, малигнени процеси и др.  

В края на литературния обзор доктор Хачмериян прави обобщение, с което дава 

основателни аргументи за избора на разработваната тема. Независимо от факта, че 

изследвания в тази насока са правени от години тя е актуална, защото ще позволи реалната 

оценка на скриниговата програма в България базирана на показатели като чувствителност, 

специфичност и позитивна предиктивна стойност. 

 

 

 

2. Целта и задачи 

 

Целта е формулирана конкретно и във връзка с нея са предвидени седем задачи. 

Всички те насочват не само към оценка на параметрите на биохимичния скрининг, но и 

цялостна оценка на ефекта от провеждането му свързан с резултатите от генетичната 

дородова дианостика и медико- генетичната консултация. 

 

 

3. Материали и методологичен подход 

 

Клиничната група в разработения дисертационен труд включва над 22 000 бременни, 

които са разделени в две групи на база възраст и са оценявани по показателите и резултатите 

от проведения биохимичен скрининг. Всички проведени изследвания отговарят на 

стандартите по медицинска генетика. Като се вземе предвид факта, че апаратурата, 

диагностичните набори и софтуерната обработка са идентични с тези на останалите 

университетски болници участващи в скрининговите програми, може да се твърди, че 

получените данни до голяма степен ще бъдат представителни за страната.  

Подбраните статистически методи за анализ на данните са изцяло подходящи за поставените 

цели.  
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4. Резултати 

 

Резултатите, представени в дисертационния труд, следват хронологията на 

въвеждането на скрининговата програма представяйки първо биохимичния скрининг във 

втори триместър, който е въведен преди този в първи триместър. Това позволява да се 

проследи развитието и надграждането и с въвеждането на нови маркери и прецизирането на 

аналитичния софтуер.  Докторантката дава аргументирано обяснение на всички 

анализирани показатели, като например промените през годините в броя на преминалите 

през скрининг жени, разпределението по възраст, регистрираните фалшиво положителни и 

фалшиво отрицателни резултати. Наред с това подчертан принос на настоящия 

дисертационен труд е, че са представени с подробен анализ всички установени 

пренатално и постнатално бременности, на фона на данните от биохимичните и 

ехографски маркери. Така много лесно могат да бъдат направени изводи, кои са факторите, 

допринасящи за чувствителността и специфичността на скрининга. 

 

 

Биохимичен скрининг във втори триместър 

 

Един от важните изводи въз основа на получените данни е, че все още не малка 

група жени се насочват късно и не провеждат скрининга в първи триместър на 

бременността. Авторката отбелязва, че недостатък на биохимичния скрининг във втори 

триместър е неговата ниска чувствителност около 60% и трябва да се избягва да се прилага 

самостоятелно. Точно тук е мястото да се отбележи значението на медико – генетичната 

консултация и достъпа до информация за организацията на скрининговата програма. Реално 

все още около 20% от жените преминали през скрининг имат изследване само от втори 

триместър, което е неприемливо и свидетелства за пропуски от страна на здравната 

система. Специално внимание обръщам на таблица 11, в която са представени пре- и 

постнатално потвърдените патологични находки при жени провели само скрининга във 

втори триместър. Тревожен факт е, че в групата на 21 бременни само при 9 е проведена 

дородова диагностика, а 12 жени за родили деца с хромозомни аномалии. Доктор Хачмериян 
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правилно отбелязва, че „Компетентното разчитане на биохимичните показатели от 

лабораторно квалифициран консултант е от съществено значение за алгоритъма на 

поведение и ефективна превенция”. Важна и синтезирана информация за показателите на 

скрининга са представени на таблица 12, която дава възможност да се прецени какъв cut 

off е най- целесъобразно да бъде използван при скрининга във втори триместър. 

 

 

Биохимичен скрининг в първи триместър 

 

Резултатите от изследването са представени в същия ред, както и при скрининга във 

втори триместър, което позволява те лесно да бъдат сравнявани и ползвани като справочник. 

Важно е да се отбележи, че броя на фалшиво положителните резултати  (1.5%) напълно 

отговаря на международните изисквания, те да не надвишават 5%. Отлично 

впечатление прави факта, че всички данни са анализирани и тълкувани компетентно 

основавайки се на публикации на български и международни автори. Това свидетелства за 

професионалната компетентност и опит на д-р Хачмериян. Информацията представена на 

таблица 15 е реално ценен алгоритъм на поведение и консултация основан на обективни 

данни за разпределението на жените по групи – висок, среден и нисък риск, което на 

настоящия етап може да се приеме единодушно. В тази връзка мога да допълня, че широко 

обсъжданато извършване на хорионна биопсия при високо- рискови резултати в пръви 

триместър или неинвазивен ДНК тест при жените с резултат показващ междинен риск не 

могат да бъдат лесно приложени, като основно поведение в нашите условия. Подчертано 

ценна информация представляват представените на таблица 16 четири случая, при които 

комбинираният риск е оценен, като нисък, но биохимичния риск е завишен и недооценен 

като оказател и в резултат на това постнатално е регистрирана тризомия 21. Авторката, 

правилно отбелязва, че е алгоритъма на поведение не е спазен, което отново показва, че 

биохимичния скрининг при бременни не е просто лабораторно изследване, а високо 

специализирана дейност, в която съвместно участват акушер-гинеколози, специалисти по 

медицинска генетика и акредитирана по съответните стандарти лаборатория. 

 

Роля на ехографските данни при биохимичния скрининг 



6 

 

 

Тенденцията все повече жени да се изследват в първи триместър резонно поставя 

въпроса за значението на ехографските маркери, които са неотменна част от оценяваните 

статистически показатели. Д-р Хачмериян, подчертава, че данните от изследването 

показват, че неправилното измерване на нухалната транслуценция или определянето на 

назаните костици води до нарастване на фалшиво-положителните резултати, а от там и до 

необходимостта да се обсъжда инвазивна диагностика. Актуален въпрос е и как да се 

отбелязват хипопластичните ностни костици като налични или липсващи, тъй като това 

може да промени точната оценка на риска. Към настоящия етап в редица Европейски 

практики е прието хипопластичната ностна кост да се отбелязва като липсваща. 

 

 

Значение на интегрираният риск 

 

Като отделна група авторката представя резултатите при 1612 бременни провели 

скрининг в първи и втори триместър, при които е изчислен интегриран риск. Счита се, че 

неговата чувствителност и най- висока ( над 90%). И в тази група от 17 установени 

патологични бременности не малка част (9 броя) не са били определени като рискови и 

насочени към амниоцентеза, при което са се родили деца с хромозомни аномалии. Д-р 

Хачмериян прави подробен коментар, какви са били причините за реализираните 

пропуски и аз напълно подкрепям нейното мнение. 

 

 

5. Изводи 

 

Докторантката представя седем извода, които отговарят на поставените задачи. Като 

цяло подкрепям направената от нея финална оценка, но някои от изводите могат да 

бъдат представени по- концептуално, а да не звучат като резултати.  

 

 

 




