
СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Цветан Любенов Тончев, дм 

Декан на ФДМ – Варна 

Ръководител катедра „Орална и Лицево-челюстна хирургия и СОД” 

Началник Клиника по ЛЧХ – УМБАЛ „Света Марина”-Варна 

 

на дисертационния труд  на 

д-p Карен Петрос Джабалян 

на тема   

Диагностична стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия 

при новообразувания в областта на главата и шията  

 

за получаване на образователна и научна степен „доктор” 

по научната специалност „Хирургична стоматология“, в професионално 

направление 7.2. Стоматология от област висше образование 

7.Здравеопазване и спорт 

Научни ръководители: 

 доц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. 

проф. д-р Пламен Костов Недев, д.м.н. 

 

Д-р Карен Джабалян е роден през 1983 година в гр. Варна. През 2008 

година завършва специалност „Стоматология“ в Медицински 

университет Шарите – Берлин, Германия. През 2015 г. придобива 

специалност по Орална хирургия в Медицински университет – Варна.   

Д-р Карен Джабалян е редовен асистент във Факултета по дентална 

медицина към МУ – Варна от 2011 г. Оттогава до сега той участва в 

предклинични и клинични упражнения и взема участие и в лекционното 

обучение на студенти по дентална медицина, англоезична форма на 

обучение по дисциплините Предклиника и Клиника на Оралната и 

лицево-челюстна хирургия. Вземал е участие в регионалните форуми и 

научните конгреси на БЗС и BaSS. Владее отлично английски, немски и 

руски език. Д-р Карен Джабалян има научни-изследователски интереси в 

областта на оралната и лицево-челюстна хирургия.  



Във връзка с дисертацинния труд докторантът е направил 3 публикации 

в специализирана литература. 

 

Общ анализ на дисертационния труд 

Дисертационният труд на д-р Карен Джабалян, докторант на 

самостоятелна подготовка към Катедрата „Орална и лицево-челюстна 

хирургия и СОД“ е написан на 112 стандартни страници. Структурата и 

начинът на написване на дисертацията са съобразени с изискванията на 

Правилника за развитие на академичния състав на МУ-Варна. Включва 

всички основни елементи на общовъзприетата у нас структура за 

представяне на дисертационен труд (въведение, литературен обзор, цел 

и задачи, материали и методи, резултати и обсъждане, обобщени изводи, 

заключение, приноси, библиография, публикации и участия в научни 

форуми, приложения). Дисертацията е онагледена със 23 фигури и 17 

таблици. Библиографията се състои от 277 източника изцяло на 

латинеца. 

 

Структура на дисертацията 

Новобразуванията в областта на главата и шията се класифицират 

условно на вродени, доброкачествени и злокачествени. Лечението на 

доброкачествените тумори е почти винаги хирургично и те не 

представляват проблем със съществени последици за пациентите. 

Злокачествените образувания се характеризират с прогресивен и 

неконтролиран растеж. Ранна диагностика на новообразувания е лесно 

осъществима чрез хисто- или цитоморфология, в комбинация с 

имуноцитохимия и молекулярно-биологични методи. Необходимата за 

интерпретация тъканна или цитологична проба може да се осигури чрез 

ексцизия и тънкоиглена аспирационна биопсия. В областта на главата и 

шията анатомичните структури са добре достъпни. Локализацията и 

предполагаемия вид на тумора определят показaнията за различните 

видове морфологични изследвания.  

Въвеждането на тънкоиглената аспирационна биопсия (ТАБ) в 

клиничната практика на лицево-челюстните хирурзи е от голямо 

значение за пациентите, тъй като дава нови възможности за бърза 

диагноза. Процедурата се извършва в амбулаторни условия, резултатите 

са налице в кратък срок, с малък риск от усложнения и е икономически 

изгодна. 

 



Целта, е стегната, правилно формулирана и с малко думи обобщава 

основната стратегия на дисертанта. Съобразно поставената цел са 

формулирани четири подробни задачи, които помагат за определяне на 

диагностичната стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия, по 

специално нейната чувствителност и специфичност при диагностика. 

Задачите дават възможност да бъдат направени конкретни изводи за 

науката и практиката, както и да бъде определена лечебната тактика 

при пациенти с обемзаемащи процеси в областта на главата и шията. 

 

Материал и методи Използваните методики най-общо могат да бъдат 
представени в три основни направления: а) анкетни проучвания, б) 
лабораторни и в) клинични. Подбрани са методи, които са обективни и 

гарантират достоверността на получените резултати. Материалите и 
методите са представени към всяка задача, като са обосновани 

обективни методики, предоставящи възможност за получаване на 
реални и възпроизводими резултати. Методиките са подробно описани, 
така че да могат да бъдат осъществени и от други изследователи, а 

изследванията са направени много съвестно и последователно 
структурирани и документирани. 

Научната разработка е извършена върху достатъчен брой случаи за 

получаване на достоверни статистически резултати. 

 

По първа задача е установена диагностична стойност на тънкоиглената 
аспирационна биопсия при новообразувания в областта на главата и 
шията. 

Диагностичната стойност е определена чрез следните статистически 

величини: 
 

1. Чувствителност 
2. Специфичност  
3. Истински позитвни резултати (ИП) 

4. Истински негативни резулати (ИН) 
5. Фалшиво позитивни резултати (ФП) 

6. Фалшиво негативни резултати (ФН) 
7. Положителна предсказваща стойност (ППС) 
8. Отрицателна предсказваща стойност (ОПС) 

9. Диагностична точност 
 

По втора задача е предложен диагностичен алгоритъм при обемзаемащи 

процеси в областта на главата и шията. По трета задача е установена 
взаимовръзка между цито-хистологичните резултати в изследвания 

материал. По четвърта задача е направен статистически анализ на 
получените резултати. 
 



Използвани са и съвременни статистически методи като дескриптивен, 

непараметричен анализ и кростабулация. 

Представеният материал е достоверен, убедителен и достатъчен за 
логично представените резултати и обобщени изводи. 

 

Анализ на резултатите Представените резултати са лично дело на 

докторанта и негова основна заслуга. Резултатите са демонстрирани по 
един лесен за възприемане начин и са богато онагледени с много 
снимки, фигури и диаграми.  

Разпределени са по приложението на тънкоиглената аспирационна 
биопсия при отделните структури в областта на главата и шията. След 
направения анализ на резултатите се установява, че ТАБ е надежеден и 

бърз начин за предоперативна оценка на обемзаемащи процеси.  

Проучения от докторантът клиничен материал и получените резултати му 
дават пълно основание да предложи диагностичен алгоритъм включващ 
ТАБ при обемзаемащи процеси в областта на главата и шията.  

 

Обсъждането е направено с добър научен стил, спокойно се борави с 
данните на други автори и те се сравняват със собствените резултати. 
Дисертацията е написана ясно и разбираемо. Дискусията е на високо 

научно ниво и показва, че в един тясно определен проблем се навлиза в 
дълбочина и детайлно се разглеждат всички новопоявили се казуси 

включително и методичните такива, като те се решават в хода на 
изследването.  

 

Изводи 

Проведените изследвания дават възможност да бъдат направени редица 
обобщения по поставените задачи, изцяло основани на статистически 

доказателства. Д-р Карен Джабалян прави седем основни извода, 
свързани с ТАБ при новообразувания в областта на главата и шията. 

 

Приноси 

1. Това е първото в България проучване извършено върху 

репрезентабилен клиничен материал за приложението на ТАБ в 
диагностиката на новообразувания в областта на главата и шията.  

2. За първи път в България въз основа на клинико-морфологични и 

статистически анализи, доказващи високата специфичност и 
чувствителност на ТАБ е създаден лечебно-диагностичен алгоритъм при 
новообразувания в областта на главата и шията. 

3. Доказано е, че предварителната информация от ТАБ определя вида на 

лечението – консервативно или хирургично и в много случаи определя 



обема на последното. 

4. Показано е, че информацията получена от ТАБ създава предпоставки 

за повишаване качеството на живот при пациенти в напреднала възраст 
– в някои случаи се избягва оперативна намеса. 

5. Показана е ролята на ТАБ като метод, осигуряващ щадящ 

диагностичен и лечебен подход при пациенти в детска възраст. 

 

Преценка на публикациите по дисертационния труд 

В дисертационния труд и автореферата е представен списък от 3 

публикации строго свързани с дисертационната тема, в две от които д-

р Джабалян е водещ автор. Две от публикациите са направени в издания 

на Медицински университет – Варна.  

 

Автореферат 

Авторефератът отговаря на изискванията и напълно отразява основните 

резултати, постигнати в дисертацията. По един прегледен и ясен за 

читателя начин в резюмиран вид, той дава представа за цялостното 

оформяне на работата, методите, резултатите и основните изводи. 

Илюстриран е с фигури, диаграми и снимки. Съдържанието на 

автореферата напълно съответства на съдържанието на дисертационния 

труд. 

 

Лични впечатления 

Познавам д-р Карен Джабалян от назначаването му във ФДМ - Варна и 

съм свидетел на неговото професионално развитие. Той е педантично 

последователен преподавател и всеотдаен клиницист, със сериозен запас 

от научни знания и практически умения. Д-р Джабалян е организиран, 

трудолюбив, отговорен, амбициозен, с желание за усъвършенстване и 

развитие на научния си потенциал.  

 

Заключение 

Представеният от д-р Карен Джабалян дисертационен труд на тема 

„Диагностична стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия 

при новообразувания в областта на главата и шията“ за 

придобиване на образователната и научна степен “Доктор” съдържа 

научни и научно-приложни резултати, които са оригинални и отговарят 

на Закона за развитие на академичния състав в Република България. 



Написан на коректен научен език, труда показва задълбочени 

теоретични знания и практически професионални умения по 

специалността и демонстрира качества и умения за самостоятелно 

провеждане на научни изследвания. Целта и задачите са ясно 

формулирани и разработени и достатъчни за защита на тезата. 

Клиничният материал е достатъчен по обем, научните съждения са 

коректни, базирани на статистическите доказателствата. Направени са 

съществени приноси и изводи за практиката. 

 

Поради всичко това считам, че дисертационния труд отговаря на всички 

изисквания за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” 

и ми дават пълното основание да дам категорично положителна 

оценка, и убедено да предложа на Научното жури положителен вот за 

присъждането на ОНС “Доктор” на д-р Карен Петрос Джабалян. 

 

 

 

 

04.03.2016 год.                                         

гр. Варна      доц. д-р Цветан Тончев, дм 

 


