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С Т А Н О В И Щ Е 

от 

Доц. д-р Людмила Бончева Ангелова, дм, 

Ръководител Катедра „Медицинска генетика“, МУ-Варна 

относно: 

дисертационния труд на д-р Мари Ара Хачмерян – Андреева, докторант на самостоятелна 

подготовка в Катедра по медицинска генетика, МУ Варна, за присъждане на ОНС ''Доктор'' 

в област на висше образование «Природни науки, математика и информатика», 

професионално направление «Биологически науки», научна специалност «Генетика». 

   

Тема на дисертацията: „Майчин биохимичен скрининг като метод за пренатална генетична 

профилактика“  

Научен Ръководител: Доц. д-р Людмила Ангелова, д.м. 

1. Актуалност на тематиката  

Дисертационният труд е посветен на важен и масов подход за генетична профилактика, по 

който у нас липсват научни проучвания.  Той включва поетапното въвеждане и сравнителен 

анализ на резултатите от биохимичния скрининг при жени в различен срок на бременността 

за 10 годишен период от време. 

Предоставената разработка е съобразена с изискванията за структура и обем. В 

литературния обзор авторът демонстрира качества правилно да систематизира, представя и 

обобщава огромната информация по проблема в няколко части.    

2. Целта и задачите са изведени логично от нерешените проблеми, посочени в обзора,  и са 

формулирани ясно и точно. Задачите са в синтезиран вид, правилно ориентирани и 

изпълнени като краен резултат. 

3. Обем, методология, резултати и обсъждане  

Постановката/дизайна на изследването, използваните методични подходи за всяка една от 

задачите на дисертацията, със своите материали, описанието на лабораторните техники - са 

представени изчерпателно.  За целите на настоящото изследване докторантът е събрал 

клиничен материал от голям брой пациенти за нашата страна и това заслужава висока 

оценка. В хода на разработването на дисертационния труд истинско предизвикателство за 

докторанта беше обхващането на контингента от 22 839 жени, категоризирането му по вид 

изследване, в процес на развитие на скрининговите проучвания по срок на бременността, 

включени биохимични маркери и софтуер. Като база за методично описание и проследяване 

на изхода от високорисковите бременности послужи периодичното докладване на 

резултатите в научни публикации и доклади у нас и в чужбина. На този етап възникнаха 
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проблеми, свързани с липса на съхранена информация на електронен носител от ранния 

период при стартиране на дейността, методични вариации спрямо националната генетична 

лаборатория, промени в прилагания софтуер в централния сървър. Тук пролича активността 

на докторанта по издирване и въвеждане на пациентската информация и усвояването на 

статистически методи за обработка на резултатите, както и умение за техния анализ. Това й 

даде възможност да достигне до обективно отразяване на специфичността, чувствителността 

и позитивната предиктивна стойност на всеки от подробно описаните от нея подходи на 

приложение на скрининговото изследване за анеуплоидии. Наред с възможността за 

съпоставяне на резултати от следващи проучвания с тази репрезентативна извадка, 

практическо приложение намира анализът на грешките при неадекватно консултиране на 

лабораторните маркери и неквалифициран УЗ преглед, както и цялостното проследяване 

изхода на високорисковите бременности, в т.ч. чрез инвазивни дородови манипулации.    

Получени са значими резултати, налице е богато, адекватно онагледяване, включващо  

таблици и фигури. Обсъждането е доста стегнато, но идейно и последователно така, както 

логично  следва самото проучване. 

 

4. Изводи и приноси 

По мое мнение най-същественият принос на дисертационния труд е клинична му 

ориентираност - подход за масова генетична профилактика, както и възможността на автора 

да тълкува резултатите в контекста на динамично променящи се, понякога противоречиви 

литературни данни, инсуфициентни за нашата страна. Споделям очакването на автора, че 

бъдещето е на активно навлизащите нови неинвазивни генетични изследвания, отличаващи 

се с висока диагностична точност с практически нулев риск за бременността. Независимо от 

това, засега дородовият биохимичният серумен / комбиниран ултразвуков скрининг остава 

най-достъпният и широко прилаган метод за масова генетична профилактика, не само у нас, 

но и в много страни по света.  

Заключение: Дисертационният труд съответства на изискванията за придобиване на ОНС 

“Доктор”. Той показва, че авторът притежава теоретични знания и умения по научната 

специалност “Генетика” и демонстрира възможности за анализ и самостоятелно провеждане 

на научно проучване. Поради всичко гореизложено, давам своята положителна оценка и вот 

за присъждане на образователната и научна степен ‘Доктор’ по научната специалност 

“Генетика” на д-р Мари Ара Хачмерян- Андреева.  

11. 08. 2017    Доц. д-р Людмила Ангелова, дм  


