
СТАНОВИЩЕ

от

от Проф. Д-р Мирослава Кадурина, д.м.н.

Аджибадем Ситиклиник, София

По процедура за конкурс за придобиване на научна степен “доктор на медицинските 

науки “ към „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и 

дерматовенерология”, Тракийски Университет Стара Загора

Проблемът за бариерната функция на кожата е актуален, а специален интерес 

към него се привлича след откритието на мутациите в гена на протеина филагрин, 

които обуславят нарушената кожна бариера при атопичния дерматит и някои други 

дерматози. В научната литература липсват достатъчно данни за адаптацията на 

епидермалната бариера след раждането. Представеният ми за становище проекто- 

дисертационен труд на тема: „СТРУКТУРНА И ФУНКЦИОНАЛНА АДАПТАЦИЯ НА 

ЕПИДЕРМАЛНАТА БАРИЕРА СЛЕД РАЖДАНЕТО И ПРЕЗ ДЕТСТВОТО” е 

актуален и с важно практическо значение.

Кандидатът за придобиване на научна степен “доктор на науките “ доц. д-р 

Развигор Дърленски, дм, понастоящем е доцент към Катедра „Обща и клинична 

патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология”. Представеният 

комплект материали на електронен носител е в съответствие правилника и процедурата 

за придобиване на научна и образователна степен „Доктор на науките“ към ТрУ-Стара 

Загора.

Запознатостта на кандидата с проблема е видна от обзора на дисертационния 

труд, който включва 170 литературни източника, повечето от които са публикувани 

през последните 5 години. Обзорът е добре структуриран, свидетлства за правилното 

интерпетиране на литературните данни. Целта на дисертационния труд е ясно 

формулирана. Поставени задачите са конкретни и са в съответствие с целта на труда.

Материалът и методите на собствените проучвания са актуални, модерни и 

дават възможност за изпълнение на поставената цел и задачи. Те включват Раман ин 

виво спектроскопия на кожата, електронно-микроскопско изследване и биофизикални 

методи за функционална оценка на кожната бариера.
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Резултатите са представени в съответствие с изискванията, фигурите 

онагледяват получените резултати.

Изводите отговарят на поставената цел и здачи и демонстрират възможността 

на кондидата да обобщава получените реултати. Приносите, теоретични и практически, 

демонстрират значимостта на труда не само за нашата стрна.

Критични бележки:

Да се проведе стилова корекция поради несъответсвие на определени абзаци с 

установената терминология на български език.

Да се представят на кирлица всички означения във фигурите.

Да се съкрати боря на приноси.

След като се запознах внимателно с представената ми документация за 

професионалното и научно развитие на доц. Дърленски считам, че проекто- 

дисертационният труд на тема: „СТРУКТУРНА И ФУНКЦИОНАЛНА АДАПТАЦИЯ 

НА ЕПИДЕРМАЛНАТА БАРИЕРА СЛЕД РАЖДАНЕТО И ПРЕЗ ДЕТСТВОТО“ 

съдържа научни, научно-приложни и приложни резултати, които представляват 

оригинален принос в науката и отговарят на всички изисквания на Закона за развитие 

на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на 

ЗРАСРБ и Правилника на ТрУ-Стара Загора.Поради гореизложеното, убедено давам 

своята положителна оценка за проведеното изследване по дисертационния труд за 

придобиване на образователната и научна степен ‘доктор на медицинските науки’ на 

доц. д-р Развигор Дърленски.

16.07.2020 г. Проф. Д-р Мирослава Кадурина, д.м.н.
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OPINION

from

Prof. Dr. Miroslava Kadurina

Acibadem City Clinic, Sofia

Under the procedure for competition for obtaining the scientific degree "Doctor of 

Medical Sciences" at "General and Clinical Pathology, Forensic Medicine, 

Deontology and Dermatovenereology", Thracian University of Stara Zagora

The problem of the barrier function of the skin is topical, and special interest in it is 

attracted after the discovery of mutations in the gene of the protein filagrin, which 

cause the broken skin barrier in atopic dermatitis and some other dermatoses. There 

is insufficient data in the scientific literature on the adaptation of the epidermal barrier 

after birth. The project-dissertation work presented to me for an opinion on the topic: 

“STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ADAPTATION OF THE EPIDERMAL BARRIER 

AFTER BIRTH AND IN CHILDHOOD” is relevant and of great practical importance.

The candidate for the degree of "Doctor of Science" Assoc. Prof. Dr. Razvigor 

Darlenski, MD, is currently an associate professor at the Department of General and 

Clinical Pathology, Forensic Medicine, Deontology and Dermatovenereology. The 

presented set of materials on electronic media is in accordance with the regulations 

and the procedure for acquiring the scientific and educational degree "Doctor of 

Science" at TrU-Stara Zagora.

The candidate's familiarity with the problem is evident from the review of the 

dissertation, which includes 170 literature sources, most of which have been 

published in the last 5 years. The review is well structured, testifying to the correct 

interpretation of the literature data.

The purpose of the dissertation is clearly stated. The set tasks are specific and in
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accordance with the purpose of the work. The material and methods of their own 

research are up-to-date, modern and allow for the fulfillment of the set goal and 

tasks. These include Raman in vivo skin spectroscopy, electron microscopy and 

biophysical methods for functional assessment of the skin barrier. The results are 

presented in accordance with the requirements, the figures illustrate the results 

obtained.

The conclusions correspond to the set goal and delivery and demonstrate the ability 

of the candidate to summarize the results obtained. The contributions, theoretical and 

practical, demonstrate the importance of work not only for our country. Critical notes: 

To make a style correction due to inconsistency of certain paragraphs with the 

established terminology in Bulgarian. To present in Cyrillic all the markings in the 

figures. To shorten the struggle for contributions.

After carefully reading the documentation presented to me for the professional and 

scientific development of Assoc. Prof. Darlenski, I believe that the project-dissertation 

on the topic: "STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ADAPTATION OF THE 

EPIDERMAL BARRIER AFTER CHRISTMAS IN BIRTH" results that represent an 

original contribution to science and meet all the requirements of the Law for the 

Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria (ZRASRB), 

Due to the above, I confidently give my positive assessment of the research on the 

dissertation for obtaining the educational and scientific degree of "Doctor of Medical 

Sciences" of Assoc. Prof. Dr. Razvigor Darlenski.

16.07.2020 r. Prof. Dr. Miroslava Kadurina
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