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Характеристика на научния труд

Представеният проект на дисертационен труд на д-р Таня Тенева Ганчева е 

написан на общо 189 страници и включва следните глави: Въведение, Литературен 

обзор е обобщение, Цел и задачи, Материал и методи, Резултати, Представяне на 

клинични случаи, Дискусия, Изводи, Приноси, Приложения, Библиография, 

Публикации и участия в научни форуми по темата на дисертационния труд.

След кратко въведение, д-р Ганчева представя широк преглед на литературата, 

като в началото представя дефиницията и номенклатурата на уртикарията, а след това 

обширно и разлините класификации на това заболяване. Следва литературна справка по 

отношение на спонтанната уртикария и тази предизвикана от лекарства, като се 

акцентира върху оста “уртикария - нежелана лекарствена реакция (НЛР)“. И тук се 

дискутират наличните литературни данни по отношение етиопатогенезата, клиничната
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картина, диагностично-терапевтичния подход. В края, дисертантката прави обобщение 

и поставя нерешените въпроси, като препратка към следващата глава.

В “Цел и задачи” д-р Ганчева формулира точно и ясно целта, а именно -  да се 

установят етиологичните фактори при спонтанна уртикария и произтичащите от 

отдиференцирането им възможности за оптимално терапевтично повлияване на болни 

хоспитализирани в Клиниката по кожни и венерични болести в УМБАЛ „ Проф. д-р 

Стоян Киркович“ АД, Стара Загора. Представени са и общо пет задачи, като в две от 

тях са описани и съответно по четири подзадачи. Всики задачи са в пряка връзка с 

поставената цел и предвиждат нейното постигане.

Изследваният материал и проследеният брой пациенти е голям -  213 болни, от 

общ брой 4016 хоспитализирани в Клиниката и обхваща два периода: 2004-2005 и 2013- 

2019 г. Методите включват: документален метод, доказателствени методи, използване 

на литературни източници за целите на сравнителния анализ по някои от задачите, 

пакет от статистически анализи. Важно е да се отбележи, че в проучването е застъпен 

голям масив от данни включващи от демографски показатели и характеристики на 

пациентите, до физикален преглед, диагностични и терапевтични протоколи и др.

Главата ,.Резултати“ е организирана по реда на задачите, представени в 

предходна глава на дисертационния труд. Последователно и с напълно обосновано 

описание са представени резултатите в текстови, табличен и графичен вид, съобразно 

статистическите методи избрани за съответните анализи. В голяма част резултатите от 

тези анализи демонстрират сигнификантни резултати. В края на главата е представен 

алгоритъм за поведение при уртикариалиа НЛР. а след това и два репрезентативни 

случая, добре онагледени със снимков материал.

Следва главата „Дискусия“, където д-р Ганчева съпоставя данните от 

литературата и резултатите от всяка задача, като те са умело са дискутирани и 

обобщени. Отново прави впечатление задълбоченото познаване на проблема и 

способността на авторката да открива причинно-следствени връзки и да извежда най- 

важните моменти от тази дискусия.
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В края на дисертацията са представени обобщени единадесет извода, три 

оригинални научно-теоретични приноса и три потвърдителни научно-теоретични 

приноса; както и два научно-приложни приноса, като последните биха били и от 

съществено значение в клиничната практика по отношение диагностично поведение 

при пациенти с уртикария.

Представени са седем приложения.

Библиог рафията съдържа 469 литературни източника, от които 130 на български 

автори в български и международни издания, а останалите чуждоезикови.

Дисертационния труд съдържа още 33 таблици, 42 фигури и 1 схема.

Публикационна активност

Д-р Таня Ганчева представя общо 9 публикации свързани с темата на 

дисертацията, като в 3 от тях тя е първи автор. Представени са 15 участия в научни 

форуми, 4 в лекционни и практически курсове и участие в 1 научен проект.

Заключение
В заключение, така предоставеният за оценка дисертационен труд за присъждане 

на ОНС ..Доктор'1 представлява обширен, интересен и напълно завършен научен 

продукт, даващ отговор на редица важни въпроси и проблеми в развитието, 

диагностиката, клиничния ход и терапевтичното повлияване на пациенти с уртикария. 

Научният профил на д-р Ганчева показва добре изграден учен със задълбочени 

теоретични и практически познания.

Напълно уверено давам своята положителна оценка и ще гласувам „За“ 

присъждане на ОНС „Доктор“ на д-р Таня Тенева Ганчева в област на висшето 

образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина”, 

научна специалност „Дерматология и Венерология ”, като призовавам и останалите 

членове на уважаемото Научно жури да я подкрепят.

7/08/2022 г доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм

3



SHORT ACADEMIC REVIEW
Bv: Prof. Julian Rumenov Ananiev, MD, PhD - Dean of the Medical Faculty,

Trakia University
Department of General and Clinical Pathology, Forensic Medicine and Deontology, and

Dermatovenereology, Medical Faculty,
Trakia University
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Regarding: PhD-thesis for the award of the educational and scientific degree "PhD”,
of Dr. Tanya Teneva Gancheva

with title: STUDY OF ETIOLOGICAL FACTORS AND

THERAPY IN SPONTANEOUS URTICARY

Scientific supervisors:

Prof. Dr. Evgenia Hristakieva Hristakieva, MD, PhD 

Assoc. Prof. Dr. Maria Ganeva Ganeva, MD, PhD 

Scientific consultant:
Assoc. Dr. Zhana Stovanova Kazandzhieva, MD, PhD

Characteristics of scientific work
The presented PhD-thesis of Dr. Tanya Teneva Gancheva is written on a total of 189 

pages and includes the following chapters: Introduction, Literature review with summary, 

Aim and Tasks, Material and methods, Results, Presentation of clinical cases, Discussion, 

Conclusions, Contributions, Appendices, Bibliography, Publications and attendances in 

scientific forums on the subject of the dissertation work.

After a brief introduction, Dr. Gancheva presents a broad review of the literature, 

beginning with the definition and nomenclature of urticaria, and then extensively and the 

various classifications of this disease. The following is a literature review regarding 

spontaneous urticaria and drug-induced urticaria, emphasizing the "urticaria - adverse drug 

reaction (ADR)" axis. Here the available literature data regarding the etiopathogenesis, the 

clinical picture, the diagnostic-therapeutic approach are discussed. At the end, the PhD- 

student makes a summary and poses the unresolved questions as a reference to the next 

chapter.

1



In "Aim and Tasks", Dr. Gancheva precisely and clearly formulates the aim, namely - 

to establish the etiological factors in spontaneous urticaria and the possibilities resulting from 

their differentiation for optimal therapeutic influence on patients hospitalized in the Clinic of 

Dermatology and Venereal Diseases at University hospital " Prof. Dr. Stoyan Kirkovich", 

Stara Zagora. A total of five tasks are presented, and four subtasks are described in two of 

them. All tasks are directly related to the set aim and foresee its achievement.

The material studied and the number of patients followed is comprehensive - 213 

patients, of a total number of 4016 hospitalized in the Clinic and covers two periods: 2004- 

2005 and 2013-2019. The methods include: documentary method, evidence methods, use of 

literary sources for the purposes of comparative analysis of some of the tasks, a package of 

statistical analyses. It is important to note that the study represented a large array of data, 

including demographic indicators and patient characteristics, to physical examination, 

diagnostic and therapeutic protocols, etc.

The "Results" chapter is organized according to the order of the tasks presented in the 

previous chapter of the dissertation work. Consistently and with a fully substantiated 

description, the results are presented in text, table and graphical form, according to the 

statistical methods selected for the respective analyses. For the most part, the results of these 

analyzes demonstrate significant results. At the end of the chapter, an algorithm for behavior 

in urticarial ADR is presented, and then two representative cases, well illustrated with 

photographic material.

Next is the chapter "Discussion", where Dr. Gancheva compares the data from the 

literature and the results of each task, and they are skilfully discussed and summarized. Again, 

the deep knowledge of the issue and the author's ability to discover cause-and-effect 

relationships and bring out the most important points of this discussion are impressive.

At the end of the dissertation, eleven summarized conclusions, three original 

scientific-theoretical contributions and three confirmatory scientific-theoretical contributions 

are presented; as well as two scientific-applied contributions, and they also would be essential 

in clinical practice regarding diagnostic behavior in patients with urticaria.

Seven applications are presented.
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The bibliography contains 469 literary sources, of which 130 are by Bulgarian authors 

in Bulgarian and international editions, and the rest are in foreign languages.

The dissertation also contains 33 tables, 42 figures and 1 diagram.

Publication activity'

Dr. Tanya Gancheva presents a total of 9 publications related to the topic of the 

dissertation, and in 3 of them she is the first author. 15 participations in scientific forums, 4 in 

lecture and practical courses and participation in 1 scientific project are presented.

In conclusion, the PhD-thesis for the award of the educational and scientific degree 

"PhD" represents an extensive, interesting and fully completed scientific product, providing 

an answers to a number of important questions and problems in the development, diagnosis, 

clinical course and therapeutic impact of patients with urticaria. The scientific profile of Dr. 

Gancheva shows a well-built scientist with deep theoretical and practical knowledge.

I fully confidently I give my positive assessment and will vote "Yes" awarding of 

the educational and scientific degree "PhD" to Dr. Tanya Teneva Gancheva in the field 

of higher education 7. "Health and sports", professional direction 7.1 "Medicine", scientific 

specialty "Dermatology and venerology" , kindly asking and the other members of the 

esteemed Scientific Jury to support it.

Conclusion

7/08/2022 Associate Prof. Julian Rumenov Ananiev, MD. PhD
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