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СТАНОВИЩЕ

от

Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, д.м.

Катедра Дерматология и венерология, Медицински факултет 

Медицински Университет - София

на

дисертационен труд на доц. д-р Развигор Дърленеки

за придобиване на научна степен “доктор на медицинските науки “ към 

катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и 

дермаговенерология”, Тракийски Университет Стара Загора

Тема: „СТРУКТУРНА И ФУНКЦИОНАЛНА АДАПТАЦИЯ НА

Е ПИДБРМ А ЛНАТ А БАРИЕРА СЛЕД РАЖДАНЕТО И ПРЕЗ

ДЕТСТВОТО”

1. Общо представяне на процедурата и докторанта

Представеният комплект материали на хартиен и електронен носител 

е в съответствие правилника и процедурата за придобиване на научна и 

образователна степен „Доктор на науките“ към ТрУ-Стара Загора. 

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

Развигор Дърленеки, дм, понастоящем е доцент към Катедра „Обща и 

клинична патология, съдебна медицина, деонтология и 

дерматовенерология”

2. Актуалност на тематиката

Представеният ми за становище дисертационен труд на тема: 

„СТРУКТУРНА И ФУНКЦИОНАЛНА АДАПТАЦИЯ НА 

ЕПИДЕРМАЛНАТА БАРИЕРА СЛЕД РАЖДАНЕТО И ПРЕЗ 

ДЕТСТВОТО” е много актуален и с голямо практическо значение.
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Проследяването на физиологичната адаптация на кожната бариера е 

проблем, който вълнува научната общественост отдавна. За първи път в 

световен мащаб се разглеждат микроскопското и електронно- 

микроскопското съзряване на епидермалната бариера след раждането. 

Представени са данни от Раман спектроскопия за определяне на 

микрокомпозицията на роговия слой и епидермиса в детството.

3. Познаване на проблема

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, 

показва висока информираност на кандидата и свидетелства за възможността му за 

правилно анализиране на проблемите и задачите, които поставя темата на 

дисертационния труд. Целта е ясно формулирана. Поставени задачите са конкретни 

и могат да доведат до постигането й.

4. Методика на изследването

Използвани са съвременни научно-изследователски и статистически 

методи. Използвани са главно неинвазивни методи, които показват процеса на 

продължаваща адаптация на епидермалната бариера след раждането. Методиката 

на изследването позволява постигане на поставената цел и получаване на адекватен 

отговор на задачите, решавани в дисертационния труд. Използваните статистически 

методи правят получените резултати реални и обективни.

5, Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите

Дисертационният труд е разположен върху 102 страници. Онагледен е с 34 

таблици, 15 фигури и 7 таблици. Трудът е структуриран съобразно изискванията и 

съдържа увод, цел и задачи, материал и методи, резултати, обсъждане, изводи, 

приноси и библиография. Резултатите са добре графично визуализирани и 

потвърждават научната хипотеза, че бебешката кожа продължава да претърпява
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динамична структурна и функционална адаптация след раждането на детето. 

Направените изводи отговарят на поставените цели на дисертационния труд. 

Съобразени са всички клинични бележки на рецензентите.

6. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта

Авторът предоставя 13 публикации от които 5 на английски език, 6 -  

на български и 2 участия с глави в монографии на английски език. Всички 

представени публикации са по темата на дисертационния труд. Кандидатът 

е първи автор в 5 от публикациите. Не откривам елементи на плагиаризъм 

и намирам представените данни за оригинални и интересни.

7. Автореферат

Авторефератьт съдържа 34 страници и включва в съкратен вид 

основните раздели на дисертационния труд. Авторефератьт е направен 

според изискванията. Съдържанието и качеството на автореферата 

отразяват основните резултати, постигнати в дисертацията.

8. Критични бележки

В окончателния вариант на дисертационния труд са съобразени 

всички клинични бележки на рецензентите.

Заключение

След като се запознах внимателно с представената ми документация за 

професионалното и научно развитие на доц. Дърленски считам, че дисертационният 

труд на тема: „СТРУКТУРНА И ФУНКЦИОНАЛНА АДАПТАЦИЯ НА

ЕПИДЕРМАЛНАТА БАРИЕРА СЛЕД РАЖДАНЕТО И ПРЕЗ ДЕТСТВОТО44 

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.
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Дисертационният труд показва, че дисертантът притежава задълбочени 

теоретични знания и професионални умения, като демонстрира качества и умения 

за самостоятелно провеждане на научно изследване.

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка на 

дисертационния труд предлагам на почитаемото научно жури да присъди 

образователната и научна степен „ доктор на медицинските науки“ на доц. д-р 

Развигор Дърленски.

28.07.2020 г.

доц. д-р Жана Казанджиева
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