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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Любомир Асенов Дурмишев, д.м. 

Доцент в Катедра по дерматология и венерология при Медицински Факултет, 

Медицински Университет – София 

Началник на направление в Клиника по кожни и венерически болести при УМБАЛ 
“Александровска” ЕАД – София 

 
Относно: Дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор”(по медицина),  

На д-р Филка Георгиева Георгиева, докторант на самостоятелна подготовка в УНС 

«Дерматология и венерология» към Катедра по инфекциозни болести, паразитология, 

дерматология и венерология на Медицински факултет, МУ – Варна  

Тема: „Състояние на вегетативната нервна система, промени в показателите на 

кожната бариера и психо-емоционални аспекти при пациенти с лихен симплекс хроникус”  

Научен ръководител: доц. д-р Стефанка Рачева, д.м. 

Общо представяне на процедурата и докторанта 

Със Заповед № Р-109-259/ 14.07.2016 г. на Ректора на МУ – Варна проф. д-р Красимир Иванов, 

дмн съм определен за член на Научното жури за изготвяне на становище по процедурата за 

публична защита. Представената ми документация е съгласно изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Р. България, Правилника за приложението му и 

Правилника за развитие на академичния състав в Медицински университет – Варна. 

Нямам общи научни трудове с д-р Филка Георгиева Георгиева. 

Кратки биографични данни за докторанта 

Д-р Филка Георгиева Георгиева е родена на 16.02.1968 г. През 1987 год. завършва Английска 

езикова гимназия, гр. Варна. Следва медицина в Медицински Институт гр. Варна, където се 

дипломира през 1993 година. За периода 1993-2012 година заема позициите ординатор и 

асистент в катедрата по кожни и венерически болести МУ Варна. Придобива специалност по 

дерматология и венерология през 2001 година, а през 2003 година – здравен мениджмънт в 

ИУ Варна.  

Актуалност на тематиката 

Актуалността на разработения дисертационен труд се обуславя от нейния предмет – 

състоянието на вегетативната нервна система, на кожната бариера и психо-емоционалните 

аспекти при пациенти с лихен симплекс хроникус.  
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Лихен симплекс хроникус (ЛСХ), е хронична сърбяща дерматоза, протичаща с еритем, 

лихенификация, екскориации и десквамация, която засяга предимно пациенти в зряла 

възраст. Асоциираният със заболяването пруритус засяга в по-малка степен физическото и 

повече психо-емоционалното здраве на индивида и води до изразено влошаване на 

качеството на живот. Към момента в Р. България не са правени детайлни клинико-

епидемиологични и патофизиологични проучвания на ЛСХ. Недостатъчната информация по 

тази проблематика определя високия приносен характер на дисертационния труд. 

Познаване на проблема 

От направения литературен обзор е видно, че докторантът познава в достатъчна степен 

проблема. 

Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

Структура на дисертацията: Дисертацията е написана на 196 стандартни машинописни 

страници и включва: заглавна страница, съдържание (3 стр.); увод (3 стр.); литературен обзор 

(26 стр.); цел и задачи (1 стр.), методи и материали (15 стр.), резултати от собствените 

проучвания (46 стр.); обсъждане (16 стр.); изводи (3 стр.); препоръки (1 стр.); заключение (3 

стр.); приноси (1 стр.); и библиография (26 стр.). Онагледен е с 61 таблици и 55 графики. 

Използвани съкращения: липсва списък на използваните съкращения на методи, термини, 

диагнози. 

Литературният обзор аналитично представя данни за номенклатурата, исторически данни, 

епидемиология, класификация, патогенеза, клиника и лечението на лихен симплекс хроникус. 

В детайли са отразени редица вегетативните дисфункции при болните с тока заболяване, 

като: нарушен терморегулационен рефлекс; промени в кожно съпротивление, 

електропроводимост и потоотделяне. Важни акценти са поставени върху нервно-

ендокринния път, корелациите с психогенни фактори, коморбидността и промените в 

качеството на живот. В детайли са анализирани патофизиологията и имунологията на 

сърбежа, като е предложена класификация на пруритуса разделяща го на неврогенен, 

психогенен, невропатичен и пруритоцептивен.  

Цел и задачи: Целта на дисертационния труд е ясно формулирана и насочена към 

обективизиране на нарушената кожна бариера, оценка на съпътстващия пруритус и 

промените в психо-емоционалния статус при болните и отражението им върху качеството на 

живот на болните. Поставените 7 задачи са изпълнени. 
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Материал и методи: Изследвани са 1305 пациенти с ЛСХ и са оформени 2 групи, от които: 1) 

При 449 пациенти (207 мъже и 242 жени) на възраст от 27 до 85 години е извършен в 

епидемиологичния анализ; и 2). При 109 болни (84 мъже и 106 жени) на възраст от 22 до 98 

години, са изследвани тригериращите фактори и основните симптоми: сърбеж и качество на 

съня. Достатъчния брой проучени болни е направил възможно формулирането на правилни 

изводи и заключения. За обективизиране промените във вегетативната нервна система са 

приложени: Фрик тест за дермографизъм; индекс на Кердо и коефициент на Хилдебранд за 

определяне на вегетативния тонус и реактивност; анализ на симптомите по таблиците на 

Вейн, рефлекс на Ашнер-Данини, студова проба. За определяне показателите на кожната 

бариера са приложени тевеметрия за измерване на ТЕВЗ и корнеометрия за отчитане на 

хидратацията на роговия слой. За оценка на психо-емоционалното състояние на пациентите – 

Hospital Anxiety and Depression Scale. Статистическата обработка на резултатите е извършена с 

помощта на специализиран софтуер и използване на параметрични и непараметрични 

методи. 

Резултатите от собствените проучвания са публикувани в достатъчен обем. Представени са 

детайлно, като са онагледени с множество графики и таблици. Може да се помисли за 

премахване на част от по-малко информативните, или обединяване на резултатите от няколко 

в една таблица с оглед постигане на по-добра прегледност и яснота. 

Обсъждането на получените резултати е на 16 страници. Докторантът е съумяла да съпостави 

получените данни с резултати на други автори, като демонстрира умения за задълбочен и 

аргументиран анализ и критично мислене.  

Изводите са 19 на брой, разпределени според дизайна на проучването, но не са номерирани.  

Приносите отново не са номерирани, като са разделени на научни (8) и практически (4).   

Книгопис: Библиографията е от 293 литературни източници, всички на латиница. 

Стил: Дисертационният труд е написан на правилен български език, с разбираем стил. 

Авторефератът към дисертационния труд отразява адекватно основните моменти на 

научната разработка.  

Критични бележки:  

1. В дисертацията липсва списък на използваните съкращения на методи, термини, 

диагнози.  
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2. Резултатите са онагледени с твърде много на брой таблици и графики. Препоръчвам да 

се премахнат по-малко информативните и да се прецени обединяване на резултатите от 

няколко в една таблица с оглед постигане на по-добра прегледност и яснота. 

3. Изводите са прекалено много (19) и не са номерирани, биха могли да се съкратят и 

обединят, като следствие от изпълнението на поставените 7 задачи. Приносите отново 

не са номерирани.  

4. В библиографията отсъстват публикации на български автори, работили в областта на 

функционалната диагностика на кожата и публикували трудове си на кирилица. 

В заключение направените критичните бележки са по-скоро от технически характер и не се 

отразяват върху качествата и достойнствата на представения дисертационен труд. 

Дисертационният труд на д-р Филка Георгиева Георгиева съдържа научно-приложни 

резултати, които представляват оригинален принос и отговарят на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и Правилника за неговото прилагане. 

Същевременно той потвърждава, че докторантът притежава задълбочени теоретични 

познания и професионални умения по научна специалност дерматология и венерология и 

способности за самостоятелно провеждане на научно изследване. 

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното 

изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, 

постигнати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди 

образователната и научна степен “доктор” на д-р Филка Георгиева Георгиева в област на 

висше образование: Здравеопазване и спорт, професионално направление: медицина, 

научна специалност: Дерматология и венерология. 

20. 09. 2016 год.        

гр. София      доц. д-р Любомир Асенов Дурмишев, д.м. 


