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РЕЦЕНЗИЯ 

 
от чл. кор. проф. д-р Николай Константинов Цанков 

 
на дисертационния труд 

на д-р Женя Красимирова Димитрова - Михнева 
на тема: 

 
„Патогенетични фактори и коморбидитет при себореен дерматит. Роля на 

витамин Д” 
 
Дисертационният труд на д-р Женя Красимирова Димитрова - Михнева на тема: 
„Патогенетични фактори и коморбидитет при себореен дерматит. Роля на витамин 
Д” е написан на 169 стандартни машинописни страници, разпределени както следва:  

1. Заглавие, съдържание, използвани съкращения – 3 стр. 
2. Въведение – 3 стр. 
3. Литературен обзор – 39 стр. 
4. Цел и задачи – 2 стр. 
5. Материал и методи – 8 стр. 
6. Резултати – 46 стр. 
7. Обсъждане – 31 стр. 
8. Изводи – 1 стр. 
9. Приноси – 1 стр. 
10.  Публикации – 1 стр. 
11.  Литературни източници  - 32 стр. 

Дисертационният труд е онагледен с 14 фигури и 50 таблици. 

Темата на дисертационния труд разглежда едно отдавна познато и класическо в 

дерматологията заболяване и неговата връзка с някои по-нови проучвания, касаещи 

влиянието на витамин  Д в регулацията на мастната секреция и бариерната функция 

на кожата, както и установяването на серумните нива на 25-хидрокси витамин Д при 

пациенти със себореен дерматит;                                                                                                           

Литературният обзор прави преглед на клиничната картина на заболяването, 

епидемиологията, ролята на дрождите от рода Malassezia, придружаващите 

заболявания, ролята на витамин  Д във физиологията и патофизиологията на 

човешкото тяло, както и ролята на витамин Д в патогенезата на някои заболявания 

– псориазис, атопичен дерматит, витилиго, кожен рак и фиброза на кожата. Обзорът 

е написан на базата на съвременни литературни данни, които показват 

осведомеността на дисертанта и научната база, на която са проведени собствените 

проучвания. 

Целта е формулирана правилно, както и произлизащите от нея задачи, разделени в 

три групи: 

1. Клинично проучване с 2 изследвани подгрупи; 
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2. Проучване на серумните нива на 25-хидрокси витамин Д (25(ОН)  Д), с 2 

изследвани подгрупи; 

3. Терапевтично проучване, отново с 2 изследвани подгрупи. 

Ясно са определени критериите за включване, индекса за тежест на заболяването, 

определянето на фототипа на изследваните пациенти според  Fitzpatrick, сравнение 

на коморбидността при болни със себореен дерматит(СД) с контролна група от 120 

пациенти с хронични кожни заболявания. Определени са и включващите и 

изключващи критерии при терапевтичното изследване за ефекта на локален 

холекалциферол и ефекта от субституиране с витамин Д върху честотата на 

рецидивите.  

За статистическа обработна на данните е използван статистически пакет IBMSPSS, 

Windows версия 19,00. 

Проучването обхваща 225 пациенти със  СД  от Варна и Провадия за периода 2012-

2013 г и 2015-2017г.  

По отношение локализацията на заболяването данните на дисертантката не се 

отличават от проучванията в различни краища на света – скалпът е най-честата 

локализация (74,7%), следван от лицето (49,8%). Същото се касае и за 

разпределението по фототипове на болните със СД и здравните контроли. Най-

висок ИТ се установява при пациенти тип II по Fitzpatrick, т.е. при един от най-

светлите фототипове. 

Установява се сравнително висока честота  на alopecia areata при пациентите със 

СД (3,5%). Прави се умозрителното заключение, че вероятно ниските нива на 

витамин  Д  при двете състояния са причина за по-честата едновременна поява на 

двете заболявания. 

Оригинални са проучванията свързани с нивото на витамин Д в серума при пациенти 

с обострен себореен дерматит. 

Според  дисертантката, интерпретацията на резултатите е затруднена, поради 

различните гранични стойности, които се възприемат в различните краища на света. 

Авторката установява висока честота на витамин Д дефицит при обострен СД, 

независимо от сезона, в който са извършени изследванията (таблица 49). 

Терапевтичните изследвания са направени на базата на обстоен преглед на 

литературата (таблица 50). Дисертантката представя данни за лечението на 23 

дерматози лекувани с витамин Д и неговите аналози.  

За първи път при СД в областта на лицето е приложен локален холикалциферол 

разтворен в средноверижни триглицериди. При 92,7% от изследваните се доказва 
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подобрение, което е статистически значимо. Изтъква се предимството на 

холекалциферол като локален препарат, с оглед по-малкото на брой странични 

ефекти. 

Оралното приложение на витамин Д показва статистически значима разлика в 

честотата на рецидивите преди и след приложението на витамин Д. 

Изводите са 11 на брой и отразяват сентенцията на дисертационния труд 

Библиографията обхваща 398 литературни източници, от които 3 на кирилица и 395 

на латиница. Цитирани са общо 8 български автори, 5 от които са публикували 

статиите си на английски език. 

Дисертантката е използвала литература главно от on line източници, с които борави 

добре и компетентно. 

Критични бележки 

Обикновено дисертационният труд следва в следната последователност: Увод; 

Литературен обзор; Цел и задачи; Материали и методи; Собствени проучвания и т.н. 

Дисертантката пропуска обособяването на раздел „Собствени проучвания” и го 

включва в „Материали и методи”   както в дисертацията, така и в автореферата. 

В библиографията направена почти изцяло “on line” не са цитирани правилно 

литературни източници № 20, 37, 51, 112, 224, 225, 230, 231, 232, 235, 238, 239, 248, 

250, 275, 301 и 352. В такъв научен труд трябва да се използва общоприетият 

“Vancouver style of citation” или някой от неговите модификации. 

Не е цитиран дисертационния труд на д-р Аргир Аргиров. на тема „Диференциално-

диагностични и терапевтични аспекти на себорейния дерматит на капилициума в 

различни възрастови групи” защитен успешно през 2017 год. в МУ-Варна. 

Препоръки 

В РБългария няма обемни и сериозни проучвания посветени на себорейния 

дерматит. Дисертантката д-р Женя Красимирова Димитрова - Михнева има 

възможност да разшири проучванията си в тази насока и да оформи национално 

становище по този недостатъчно изяснен и в света проблем – къде се поставя 

границата между себорея и себореен дерматит, ролята на андрогените в 

патогенезаната на заболяването, честотата на  СД   в  отделните климатични райони 

на България и т.н. 

Заключение 

Дисертационният труд на д-р Женя Красимирова Димитрова-                     

Михнева заслужава висока оценка поради това, че за първи път се изследва статусът 

на витамин Д при пациенти с обострен себореен дерматит, както  
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