
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

От Доц. д-р Георги Йорданов, д.м,  
Ръководител Секция „Офталмология”, 

 Катедра “Оториноларингология и Офталмология”, 
При МФ, Тракийски Университет – Стара Загора 

 
 
 

Относно дисертационния труд на Д-р Яна Манолова Манолова: 
 
“Амниотична мембрана- възможности за възстановяване 

на предна очна повърхност” 
 

 
 

Д-р Яна М. Манолова завършва висшето си образование- 
магистър по медицина в  Медицински университет - гр.Варна  
„Проф.Д-р Параскев Стоянов“ през 1997г. От 2004г. е специалист по 
очни болести. На 01.01.2001 г. започва работа като лекар по Очни 
болести в Специализираната болница по очни болести за активно 
лечние  „Проф.Константинов“ – гр.Варна. Става aсистент към катедра 
“Очни болести и Зрителни науки” през 2010г. Интересите й са в в 
областта на предния очен сегмент, глаукома и катарактална хирургия. 

Дисертационният труд е обсъден и приложен за защита на 
катедрен съвет на Катедрата по “Очни болести и Зрителни науки”, МУ- 
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. 
 
 

Дисертационният труд съдържа 292 страници и е онагледен с 111 
фигури и 21 таблици. Библиографията включва 252 литературни 
източника, от които 2 на кирилица и 250 на латиница.  
 
Актуалност на дисертационния труд: 
През последните две десетилетия трансплантацията на амниотична 
мембрана се прилага все по-често. Предимството на АМ за лечение на 



очната повърхност е, че тя наподобява роговичната и конюнктивалната 
тъкан, притежава противовъзпалителни, антицикатрициални, 
антиангиогенни свойства и подпомага епителизацията.   

В глава „ Литературен обзор“  е описана анатомията и 
физиологията на роговицата и придатъците на окото, които имат 
значение за правилното ѝ функциониране, както и иновативните 
методики за диагностика на предна очна повърхност. 
Проучването включва 60 клинично здрави пациента, които минават 
пълен офталмологичен преглед. Те са запознати с методиката на 
конфокална микроскопия и е взето информираното им съгласие за 
участие в проучването. Обзорът е балансиран и дава информация, 
която обслужва и представя избраната научна тема. Той  е 
систематизиран в съответствие с темата, което показва, че дисертантът 
е добре запознат със съвременните тенденции в офталмологичната 
литература по изследвания проблем. Обзорът има приносен характер. 

Целта на дисертационния труд е да се оцени клиничния ефект, 
като се определи връзката между първоначалната патология и 
постоперативния резултат при пациенти с нарушение на предната очна 
повърхност, третирани чрез трансплантация на амниотична мембрана. 
Задачите са добре формулирани и обосновани. Поставените пет 
основни задачи по структура включват последователно изпълнение на 
основните етапи на дисертацията. 

Материал и методи:  
Проучване е проведено за период от 7 години (oт 01.2010г. до 

10.2016г.) и в него са включени 306 пациента, оперирани в СБОБАЛ 
Варна. Общият брой на извършени трансплантации на амниотична 
мембрана е 546. Предвид големия брой трансплантации, а и за целите 
на съпоставимостта и анализа на резултатите- би било добре да се 
уточни дали процедурите са извършени от един или повече оператори. 

Резултати и Обсъждане:  
Изложението е добре структурирано, логически обвързано с 

последователността на представяне на резултатите, онагледено с 
фигури и таблици.  

Докторантът установява, че при 73,2% от включените в 
проучването пациенти е изсършена трансплантация тип “покритие, а 
при 24,2% тип “пълнител”.  На стр.116 се анализира ефекта на АМ 
върху фотофобията и се установява, че “Нито един пациент не е 
посочил, че има фотофобия при липса на светлина”, което считам за 
неточно формулирано и мисля, че е по-скоро техническа грешка. 



В представянето на резултатите и тяхното обсъждане проличава 
умение на дисертанта да борави с научна информация, да прилага 
подходящите статистически методи и да интерпретира получените 
резултати, като прави конкретни предложения за практическо 
приложение. 

Докторантът е приложил интегриран подход и съответните 
статистически методи, позволяващи оценка на резултатите от 
приложението на АМ при различните патологични състояния на 
очната. Статистическата обработка показва значимостта на получените 
резултати. 

Осъществена е сравнителна оценка на данните от разгледаната 
литература и получените данни от проведеното проучване.  

Дисертантът прави някои важни за практиката Изводи, а именно, 
че  болката се повлиява най-добре при вирусните кератити, следвано от 
рецидивиращи ерозии и невротрофични язви. Светлобоязънта се 
повлиява в над 62% при всички обекти на изследването, но в по-малка 
степен при невротрофичните язви. Най-изразен е положителният 
ефектът от АМТ по отношение дълбочината на язвата при травми и 
изгаряния. АМ повлиява наличието на инфилтрати най-добре в групите 
на бактериални, вирусни и невротрофичните язви и др. 

Изводите са пряко свързани с поставената цел и задачи и са израз 
на умението да обобщава и синтезира резултатите от научното 
изследване. Те имат теоретично и научно приложен характер, свързан с 
възможностите за използване на получената информация за  
усъвършенстване на процеса на диагностика. 

Приноси:  
Принос с познавателен характер е направената оценка на 

субективната симптоматика, включваща болка, фотофобия, зачервяване 
и епифора  и обективните признаци- зрителна острота, инекция, 
големина и дълбочина на роговичния дефект, наличие на инфилтрати и 
хипопион при трансплантация на АМ. 

Приносите с научно-приложен характер включват проведеното 
ретро и проспективно  проучване за ефектите от приложението на АМ 
при нарушения на предна очна повърхност. Изработена е карта за 
оценка на приложението на АМ за възстановяване на очната 
повърхност. Създадават се алгоритми за вземане, обработка, 
съхранение и разпространение на АМ, в съответствие с изискванията 
на ИАТ. 

Приноси с потвърдителен характер са, че прилагането на АМ е 
ефективен метод за лечение на тежки, рецидивиращи заболявания на 



предна очна повърхност. Авторът документира субективното и 
обективно повлияване на симптоматиката и на микроструктурно ниво. 

 Във връзка с дисертационния труд докторантът е представил 10  
публикации в пълен текст, в  две, от които е първи автор.  

 
 
На базата на гореизложеното смятам, че представеният 

дисертационен труд е добре изработен. Засяга интересна тема с 
практическа насоченост, свързана със специфичните механизми 
при възстановяването на предната очна повърхност.  

Дисертационният труд на Д-р Яна М. Манолова съответства 
на изискванията на Закона за научните степени и звания. 
Предлагам на уважаемите членове на комисията по избора да 
гласуват положително за присъждането  на д-р Манолова научната 
степен  “Доктор”. 
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