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Керековска, дм   
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дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”  
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Докторска програма –03.03.04  Хирургична стоматология 

Автор:  д-р Карен Петрос Джабалян 

Форма на докторантурата:  докторант на самостоятелна подготовка 

Катедра по ОЛЧХ и СОД при ФДМ-МУ-Варна  

Тема „Диагностична стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия 

при новообразувания в областта на главата и шията“  

Научни ръководители:   доц.  д-р  Цветан Любенов Тончев, дм    

                                             проф.  д-р Пламен Костов Недев, дм        

 

 

І.  Общо представяне на процедурата  
 

Настоящото становище е изготвено въз основа на Заповед № Р-109-

33/17.02.2016г. на Зам. Ректора на МУ - Варна, проф. д-р Албена 



2 

 

Керековска, дм, и проведено I-
во 

заседание на Научното жури  по 

процедура за публична защита на описания по-горе  дисертационен труд.  

Предоставеният ми комплект материали на хартиен и електронен 

носител са в съответствие с изискванията на Правилника на МУ-Варна. 

     Представени са 3(три) публикации в списания  свързани с 

дисертационния труд. 

        Документите са изготвени и представени изрядно.  

ІІ. Кратки биографични данни на докторанта 

     Д-р Карен Петрос Джабалян е завършил първа езикова гимназия в гр. 

Варна през 2001г. Висше образование придобива в МУ-Шарите-Берлин-

Германия през 2008 година. Веднага след завършването започва 

докторантура в МУ-Шарите-Берлин-Германия, където работи до 2009г. От 

2010-2011 е хоноруван асистент в катедра по ОЛЧХ при МУ-ФДМ-Варна, 

а от 2011 до сега е редовен асистент. От 2013 до сега работи в клиника по 

ЛЧХ при МБАЛ „Света Марина“-Варна. Има придобита специалност по 

Орална хирургия през 2015г. Владее английски, немски и руски езици на 

високо ниво(C1-C2).  

 

ІІІ.  Актуалност на проблема 

     Ранната диагностика на новообразуванията в ЛЧО е от 

първостепенно значение за общата преживяемост на пациентите и тяхната 

степен на инвалидизация. В областта на главата и шията анатомичните 

структури са добре достъпни. Локализацията и предполагаемия вид на 

тумора определят показaнията за различните видове морфологични 

изследвания. Образувания в областта на главата и шията често са трудно 

достъпни за ексцизионна биопсия поради дълбочината на разположението 

им, а също и близостта на малки по размер, но важни по функция 

анатомични структури. Това прави тънкоиглената аспирационна биопсия 
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(ТАБ) често използван, минимално инвазивен метод за извличане на 

клетъчен материал.  

     Диагностичната хистопатология изследва ексцизионни биопсии, която 

се приема за златен стандарт. Въвеждането на тънкоиглената 

аспирационна биопсия в клиничната практика на лицево-челюстния хирург 

дава нови възможности за бърза диагноза, при това с предимствата, че е 

технически лесно изпълнима и в амбулаторни условия, получава  отговор в 

кратък срок, минималноинвазивна, с малък риск от усложнения и 

икономически изгодна.  

     В този смисъл изборът на темата на дисертационния 

труд„Диагностична стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия при 

новообразувания в областта на главата и шията“  е актуална и 

дисертабилна.  

 

ІV.  Оценка на дисертационния труд 

 

     Познанията си по проблема д-р Джабалян е черпил от 277 литературни 

източника на латиница. Своята позиция е представена в литературния 

обзор, който е написан на 35 страници. Той е  целенасочен и достатъчно 

информативен. Умело е очертано съвременното състояние на проблема. 

Клиничното приложение на ТАБ има значително развитие в България през 

последните години. Това провокира редица въпроси, касаещи оценката на 

метода, които да бъдат изяснени чрез допълнителни научни изследвания. 

Така е определена целта на проучването: „Да се определи диагностичната 

стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия, по специално нейната 

чувствителност и специфичност при диагностика и определяне лечебната 

тактика при пациенти с обемзаемащи процеси в областта на главата и 

шията“.  

За изпълнение на настоящата цел са поставени следните задачи: 
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1. Определяне диагностичната стойност на метода при обемзаемащи 

процеси. 

2. Определяне мястото на ТАБ в лечебно-диагностичния алгоритъм. 

3. Определяне на цито-хистологичните взаимовръзки в изследвания 

материал. 

4. Статистически анализ на получените резултати. 

     Научната разработка е извършена върху достатъчен брой случаи за 

получаване на достоверни статистически резултати.  

     В дисертационния труд са използвани клинични, диагностични,  

параклинични, статистически методи. Чрез избраните методи е постигната 

целта и е получен отговор на поставените задачи.  

     Структурата на дисертацията отговаря на изискванията на Правилника 

за развитието на академичния състав в Медицински  Университет - Варна.  

Дисертационният труд е разработен на 112 страници, онагледена с 17 

таблици и 23 фигури. Отделните елементи на дисертационния труд са 

пропорционално представени. 

     Резултатите са разпределени по приложението на ТАБ при отделните 

структури в областта на главата и шията. Това дава възможност за 

сравняване на резултатите и предлагането на диагностичен алгоритъм при 

новообразувания в областта на главата и шията. 

     Изводите в дисертацията са 7 на брой и са базирани изцяло на 

статистически доказателства и допълват познанията ни относно 

ефективността ТАБ.    

      Приносите от дисертационния труд могат да се определят така: 

 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.  
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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. 

 

 V. Заключение: 

      Представеният ми за становище дисертационен труд от д-р Карен 

Петрос Джабалян на тема  „Диагностична стойност на тънкоиглената 

аспирационна биопсия при новообразувания в областта на главата и 

шията“ за придобиване на образователната и научна степен “ Доктор” 

разглежда актуален проблем на клиничната практика. Приложението на 

ТАБ провокира редица въпроси, касаещи оценката на метода, което е 

определило целта на проучването: „Да се определи диагностичната 

стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия, по специално нейната 

чувствителност и специфичност при диагностика и определяне лечебната 

тактика при пациенти с обемзаемащи процеси в областта на главата и 

шията“. Смятам, че резултатите онагледяват изпълнението на поставената 

цел. Написан на коректен научен език, труда е добре структуриран и 

онагледен с 17 таблици и 23 фигури.  Клиничният материал е достатъчен 

по обем, научните съждения са основани са на доказателствата от   
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