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СТАНОВИЩЕ 

от 

 Проф. д-р Снежина Георгиева Василева, дм 

Катедра по Дерматология и венерология, Медицински факултет, МУ София 

 

Относно дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор”, област на висше образование – медицина, научна специалност – дерматология 

и венерология 

 

на д-р Аргир Василев Аргиров, докторант в Катедра „Инфекциозни болести, 

паразитология и дерматовенерология” на МФ в МУ – Варна, с научен ръководител: доц. 

д-р Илко Георгиев Бакърджиев, дм 

 

Тема на дисертационния труд: „Диференциално-диагностични и терапевтични 

аспекти на себорейния дерматит на капилициума в различни възрастови 

групи” 

 

Себорейният дерматит (СД) е често заболяване, наблюдавано и при двата пола, но 

особено важно е неговото социално значение за лицата в млада възраст, където то е 

източник на сериозен стрес и понижено самочувствие, поради преобладаващото 

засягане на т.нар. себорейни области - капилициума, лицето, горната половина на торса 

и гърба. В диференциално-диагностично отношение, заболяването трябва да се 

отграничава от редица други състояния с подобна локализация, в това число атопичен 

дерматит, псориазис, контактен дерматити, повърхностен пемфигус и пр. Клиничната 

форма и тежестта на клиничните прояви на СД са под влиянието на разнообразни 

фактори, а именно инфенциозни агенти (Pityrosporon ovale), асоциирани системни 

хронични болести, психо-емоционален стрес, редица храни и медикаменти и т.н. От 

друга страна, терапевтичните възможности за корекция на заболяването са 

многобройни, но резултатите от тяхното приложение са нееднозначни и често 

незадоволителни. Голямото разнообразие от локални средства, предлагани на 

съвременния фармацевтичен пазар се нуждае от анализ и систематизация в светлината 

на данните за нашата страна, където определено има място за провеждането на такова 

комплексно проучване, в което наред с приложението на прецизни методи за 

диагностика и лечение на СД на капилициума, се отчитат чрез съответни скали 
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обективната тежест на болестта и нейното отражение върху качеството на живот на 

пациентите. Ето защо, темата на дисертационния труд е изключително актуална и 

добре подбрана и отразява наличните тенденции за зачестяване на СД в световен 

мащаб, особено в светлината на съвременните рискови фактори за развитието му (HIV 

инфекция, стрес, глобални климатични промени и пр.). 

Д-р Аргир Аргиров си е поставил амбициозната задача да проведе проучване 

върху някои съществени аспекти на прецизната диагностика, диференциалната 

диaгноза и съвременното лечение на СД на капилициума с цел оптимизиране на 

индивидуализирания подход към болните с това заболяване. 

Дисертационният труд е структуриран според приетите правила и е написан на 

148 страници, разпределени както следва: титулна страница, съдържание и съкращения 

– 5 стр.; въведение – 2 стр.; литературен обзор – 42 стр.; цел и задачи – 1 стр.; 

материали и методи – 11 стр.; собствени резултати – 38 стр.; обсъждане – 23 стр.; 

заключение – 1 стр.; изводи  - 1 стр.; библиография – 18 стр.; публикации във връзка с 

дисертацията – 1 стр.; приноси – 1 стр.; приложения – 4 стр. 

Трудът е онагледен с 47 фигури и 23 таблици, които са добре замислени и 

оформени. 

Литературният обзор представлява задълбочен анализ на 182 литературни 

източника, 13 на кирилица и 169 на латиница. Застъпени са съвременните 

епидемиологични, етиопатогенетични и клинико-терапевтични аспекти на СД, като е 

отдадено дължимото на приноса на българските автори по темата. Детайлно са 

представени съвременните диагностични методи за изследване на болните със СД и в 

частност формите, засягащи скалпа. От литературния обзор логично са изведени 

актуалните празноти в нозологичната характеристика на заболяването, в 

диагностичните техники, както и в несъгласуваността на терапевтичните подходи  

спрямо конкретните възрастово-определени клинични форми  на СД. 

Целта на дисертационния труд и произтичащите от нея 6 задачи са формулирани 

ясно.  

Материал и методи 

Проучени са 170 пациенти със СД на капилициума (СДК) на възраст от 3 мес. до 

80 години, диагностицирани в КДВ, МФ-София за период от 26 месеца (01.01.2015 до 

31.03.2017 вкл.). Проведените изследвания включват клинични и лабораторни методи, 

в това число подробен дерматологичен статус на капилициума по области (две 
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париетални, фронтална, окципитална) с анализ на броя и динамиката на лезиите, 

трихологични методи – трихоскопия и Hair pull-test (HPT), микробиологични (дрожди 

Malassezia) и вирусологични изследвания (HIV). Оценката на тежестта на засягане е 

извършена чрез Seborrheic Dermatitis Area and Severity Index (SDASI), приложен за 

първи път у нас, като не са забравени и съвременни скали за оценка на Качеството на 

живот на пациентите (DLQI) и субективната оценка на провежданото лечение от страна 

на болните. Проучено е наличието на придружаващи системни заболявания и други 

дерматози, което е от несъмнен научно-практичен интерес, тъй като коморбидността 

затруднява своевременната диагноза и терапия на СДК и влияе върху индивидуалното 

качество на живот на тези болни. Проведени са терапевтични проучвания с два 

препарата за локално приложение (Ciclopirox olamine и Climbazole). Случаите са 

адекватно документирани, в това число с фотодокументация, като изключително добро 

впечатление правят трихоскопските снимки като илюстрация на значението на този 

съвременен и нов за нашата страна вариант на метода дерматоскопия. Статисическата 

обработка на резултатите включва правилно и професионално подбрани и адекватни на 

целта и задачите методи. 

Резултати 

Резултатите на д-р Аргиров са правилно отчетени и обобщени и покриват 

напълно поставените в дисертационния труд задачи. По отношение на клиничните, 

диагностично-културелни и терапевтични проучвания, данните от дисертационния 

труд са съпоставими с тези от литературата. Резултатите, касаещи трихоскопската 

находка са в унисон с описаните при СД и са много добре систематизирани при 

изследваните 34 болни със СДК. Благодарение на локалното лечение с 

циклопирокс оламин и с климбазол, патологичната трихоскопска находка изчезва 

напълно при повече от 1/3 от изследваните пациенти (33,33% от случаите). 

Констатирано е, че болните от женски пол по-често предпочитат Zinc pirithione в 

сравнение с мъжете, които поставят на преден план кетоконазола и Piroctone 

olamine. 

Изводи и приноси 

Въз основа на получените резултати дисертантът достига до 7 извода, които 

са формулирани подробно и ясно и дават отговор на поставените задачи. 

Приемам напълно представените 9 приноса и поддържам техния научно-

теоритичен и научно-приложен характер. В България липсват системно проведени 

съвременни проучвания върху СД на капилициума, в т.число неговите клинични, 
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диагностични (дерматоскопски/трихоскопски и pull-test) и терапевтични 

особености. В това отношение ценно за България е разработения за първи път от 

дисертанта терапевтичен алгоритъм според тежестта на СДК (леко изразен, 

умерено тежък и тежък). 

Автореферат, научни публикации 

Предствавените във връзка с дисертационния труд 4 научни публикации (3 у нас, 

1 в чужбина) напълно отговарят на академичните изисквания. Във всички тях 

дисертантът е водещ автор. 

Качеството, структурата и съдържанието на автореферата отговарят на 

изискванията и коректно отразяват всички части на дисертацията, в това число 

постигнатите резултати, изводи и приноси. 

Критични бележки 

В структурно отношение, считам, че би било по-подходящо приносите на 

дисертационния труд да се представят непосредтсвено след изводите, а публикациите 

да бъдат в края. Нямам забележки по съществото на дисертационния труд.  

В заключение считам, че това  е първото комплексно и задълбочено проучване 

върху СД на капилициума в България. Резултатите от настоящия дисертационен труд 

допринасят за обогатяване на нашето разбиране и опит в областта на патогенезата, 

клиниката, диференциалната диагноза и терапията на тази често срещана дерматоза, 

която е предизвикателство в дерматологичната практика. Считам, че в това отношение 

дисертацията на д-р Аргиров е плод на старателен и задълбочен труд и оригинален 

научен подход и може да допринесе за по-прецизната диагностика на СД на 

капилициума. 

Всичко това ми дава основание да предложа на уважаемото жури да присъди 

на д-р Аргир Василев Аргиров научната и образователна степен „доктор“. 

 

09.06.2017 г. 

 

       Проф. Снежина Василева, дм 

 


