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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 -  гр. Стара Загора

Проекто-дисертационният труд озаглавен ..Структурна и фуннкционална 

адаптация на епидермалната бариера след раждането и през детството“ е написан на 

102 стандартни страници във формат А4. Онагледен е с 34 таблици и 15 фигури. 

Библиографията обхваща 170 литературни източника.

Адаптацията към екстраутеринната среда на кожата продължава и след 

раждането. В литературния обзор кандидатът представя данни за приспособяването на 

детската кожа след раждането. Литературният обзор е 25 страници със 170 литературни 

източника, повечето от последните 5 години. Данните са представени синтетично и 

личи умението на кандидата за интерпретация на резултатите.

Бариерните функции на кожата са основен здравен проблем, характеризиращ се 

с големи индивидуални вариации и рискови ситуации в личен, обществен и 

икономически план. Нарушението им се отключва от множество ендогенни и екзогенни 

фактори на социо-екологичната система. Икономическите загуби се изчисляват на 

милиони лева годишно. Нарушената бариерна функция улеснява проникването на 

иританти и контактни алергени. Създава се възможност за възникване на заболявания 

не само на кожата, но и на целия организъм. Проблемът придоби съвременност във 

връзка с нарасналата значимост на екологичните фактори, както и с по-големите 

възможности за проучване на епидермалната бариера в частност -  активното участие на 
корнеоцитите в имунните процеси, техните проинфламаторни цитокини и защитни 

структури.
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Поставената цел и осем задачи са както ясни и систематични, така и в 

съответствие с липсващите литературни данни за адаптация на кожната бариера след 

раждането.

В раздела ..Собствени проучвания'4 авторът представя данни от проведени три 

експериментални проучвания, като се акцентира на адаптацията на физиологичните 

параметри на кожата (pH, ТЕВЗ. хидратация на роговия слой). Съобщават се за първи 

път в тази възрастова група данни от Раман спектроскопските профили на 

съдържанието на вода в роговия слой и концентрацията на естествения овлажняващ 

фактор. Разработен и валидиран е скор за електронно-микроскопското съзряване на 

роговия слой в детството. Представят се данни за триизмерната организация на 

епидермиса и корнеодесмозомите в детска възраст, резултатите от което са 

публикувани през 2019 г в J Invest Dermatol.

Материалите и методите са методологично правилно разработени, върху достатъчен 

материал, със съответни контролни групи и статистическа верификация.

Резултатите са представени синтетично, онагледени прецизно, статистически 

потвърдени, с контролни групи и референтни методи. Прави изключително добро 

впечатление графичното им онагледяване.

В раздела „Дискусия” се обсъждат аналитично и систематично данните от 

собствените проучвания. Иновативна е предложената концепция за три фази на 

развитие на кожната физиология, свързани с механичната устойчивост на кожата.

Изводите са в съответствие с поставените цел и задачи. С оглед на прецизност 

препоръчвам да се редуцира броя на изводите до 10.

Приносите са разделени на научно-теоретични и практически. Отразени са 

собствените проучвания по дисертацинния труд. Желателно е приносите както да се 

съкратят и обединят, така и да се уточни кои са валидни за нашата страна и кои са 

общо-валидни.

В заключение считам, че представеният дисертационен труд и свързаните с него 

публикации, плод на самостоятелната работа на дисертанта, напълно отговарят на 

изискванията за научна и образователна степен "доктор на науките". Направените 

критични бележки не намаляват стойността на труда и посочените приноси. Трудът е 
методологично правилно разработен, на високо технологично ниво, приоритетен както 

за страната, така и в някои отношения за чужбина, актуален по своето съдържание и 

интерпретации. Не откривам елементи на компилация, интерференция и плагиатство.
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Приложеният илюстративен материал е качествено допълнение към цифровите данни. 

Изтъкнатите достойнства ми дават основание убедено да препоръчам представения 

труд за позитивна оценка на почитаемите членове на научното жури.

15. 07. 2020 г. Проф. д-р С/Марина-Кирова, д. м.
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REVIEW

from

Prof. Sonya Marina-Kirova, MD, PhD 

Head of Clinic of Dermatology and Venereology 

Medical Institute of the Ministry of Interior, 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", Thrakia University of Stara Zagora

The project-dissertation entitled "Structural and functional adaptation of the epidermal 

barrier after birth and during childhood" is written on 102 standard pages in A4 format. It is 

illustrated with 34 tables and 15 figures. The bibliography includes 170 literature sources.

Adaptation to the extrauterine environment of the skin continues after birth. The 
candidate presents data from the literature review on the adjustment of children's skin after 

birth. The literature review is presented on 25 pages with 170 literature sources, most of the 

last 5 years. The data are presented synthetically and the candidate's ability to interpret the 

results is evident.

The barrier functions of the skin are a major health problem, characterized by large 

individual variations and risk situations in personal, social and economic terms. Their 

violation is triggered by many endogenous and exogenous factors of the socio-ecological 

system. Economic losses are estimated at millions of levs per year. Impaired barrier function 

facilitates the penetration of irritants, contact allergens and creates the possibility of diseases 

not only of the skin but also of the whole organism. The problem has gained modernity in 

connection with the growing importance of environmental factors, as well as greater 

opportunities to study the epidermal barrier in particular - the active participation of 

corneocytes in immune processes, their proinflammatory cytokines and protective structures.

The set goal and eight tasks are in accordance with the missing literature data on the 

adaptation of the skin barrier after birth, they are set clearly and systematically.

In the section "Own studies" the author presents data from three experimental studies, 
focusing on the adaptation of physiological parameters of the skin (pH, TEVZ, hydration of
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the stratum corneum). For the first time in this age group, data from Raman spectroscopic 

profiles of the water content in the stratum corneum and the concentration of the natural 

moisturizing factor are presented. A score for the electron microscopic maturation of the 

stratum corneum in childhood has been developed and validated. Data on the three- 

dimensional organization of the epidermis and corneodesmosomes in childhood are presented, 

the results of which were published in 2019 in J Invest Dermatol.

The materials and methods are methodologically correctly developed, on sufficient 

material, with appropriate control groups and statistical verification.
The results are presented synthetically, illustrated accurately, statistically confirmed, 

with control groups and reference methods. The graphic illustration of the results makes a 

good impression.

The "Discussion" section discusses the data from our own research analytically and 

systematically. Impressive is the proposed concept for three phases of development of skin 

physiology, related to the mechanical stability of the skin.

The conclusions are in accordance with the set goal and tasks. In terms of precision. I 

recommend reducing the number of conclusions to 10.

The contributions are divided into scientific-theoretical and practical and reflect the 

considered own research on the dissertation. It is desirable that the contributions be reduced 

and consolidated. To specify which are valid for our country and which are generally valid.

In conclusion, I believe that the presented dissertation and related publications, the result 

of the independent work of the dissertation fully meet the requirements for scientific and 

educational degree "Doctor of Science". The critical remarks made do not reduce the value of 

the work and the indicated contributions. The work is methodologically properly developed, 

at a high technological level, a priority both for the country and in some respects abroad, 

relevant in its content and interpretations. Elements of compilation, interference and 

plagiarism - none. The attached illustrative material is a qualitative addition to the digital data. 

The outstanding merits give me a reason to recommend the presented work for positive 

evaluation among the members of the scientific jury.

15.07.2020 Prof. Sonya Marina-Kirova, MD, PhD
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