
РЕЦЕНЗИЯ

от Чл.Кор.Професор Николай Константинов Цанков, д.м.н. 

на дисертационния труд на доцент Развигор Бориславов Дърленски

на тема:

„Структурна и функционална адаптация на епидермалната бариера след

раждането и през детството", 

за придобиване на научната и образователна степен

„ ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ"

Дисертационният труд е написан на 102 стандартни страници формат А4. В 
него са включени 15 фигури и 34 таблици.

Литературният обзор обхваща 25 страници. Изтъква се фактът, че 
бариерната функция на кожата и нарушенията, които я съпътствуват 
представляват риск за новородените бебета и особено за 
преждевременно родените с гестационна възраст 23-25 седмици.

Различните фактори на околната среда оказват въздействие върху 
следродилното развитие на кожната бариера и респективно, на 
функционалните параметри на кожата. Нарушенията в бариерната 
функция дават възможност за проникването на контактни алергени и 
различни възпалителни субстанции, което води до нарушаване на 
разностранни регулаторни механизми в човешката кожа.

Разработваният проблем придобива голямо значение във връзка с 
настъпилите промени в заобикалящата ни външна среда и адаптационните 
механизми на епидермалната бариера свързани с участието на 
корнеоцитите в имунните процеси.



От поставената цел произхождат поставените 8 задачи, които са свързани с 
неизяснени до сега факти за адаптацията на кожната бариера след 
раждането.

В главата „Собствени проучвания" са обединени резултатите от 
проведените три експериментални проучвания. Те включват Раман ин 
виво спектроскопия на кожата, електрономикроскопско изследване и 
биофизични методи за функционална оценка на кожната бариера.

Публикуваните през 2019 година изследвания в елитното и с висок Импакт 
Фактор списание „Journal of investigative dermatology" представят данни за 
триизмерната организация на епидермиса и корнеодесмозомите.

Резултатите са в унисон с хипотезата, че кожата на кърмачето претърпява 
функционална и структурна адаптация след раждането и продължава да се 
променя съобразно измененията в заобикалящата външна среда.

Изводите са 11, формулирани са добре и отговарят на поставената цел и 
задачи.

Приносите са разделени на научно-практически(5 приноса) и научно- 
теоретични(5 приноса) и в общи линии обединяват резултатите от 
дисертационния труд.

Библиографията включва 170 литературни източници. Голямата част от тях 
са публикувани в последните 5 години, което показва, че разработваната 
тема е актуална и в световен мащаб.

Авторефератът е написан на 34 страници и отразява в съкратен вид 
направените проучвания, изводи и приноси на дисертационния труд.

Публикуваните научни трудове на дисертанта във връзка с представения 
дисертационен труд са 13 на брой. От тях 6 са публикувани на български 
език,5 на английски език и 2 глави от монографии публикувани в чужбина.

Доц.Развигор Дърленски е първи автор в 4 от представените статии и в 1 
глава от монография.



Критични бележки

Считам, че броя на приносите трябва да се съкрати, като се посочи кои от 
тях са съществени в национален мащаб. Броят на изводите също може да 
бъде съкратен, като се обединят в едно данните, които се припокриват.

Заключение

Считам, че дисертационният труд на доцент д-р Развигор Бориславов 
Дърленски „Структурна и функционална адаптация на епидермалната 
бариера след раждането и детството" отговаря на Закона за развитие на 
академичния състав в Република България, Правилника за прилагането му 
и Правилника на Тракийския Университет -  Стара Загора.

Част от научните и и научно-приложни приноси са оригинални, което ми 
дава основание да дам висока оценка на представения дисертационен 
ТРУД-

Предлагам на почитаемото научно жури да присъди образователната и 
научна степен

„Доктор на медицинските науки" на Доцент д-р Развигор Бориславов 
Дърленски.

Чл.кор.Професор Николай К.Цанков,д.м.н. 
година.
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