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Р Е Ц Е Н З И Я

от проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.н.
Ръководител катедра „Дерматология, венерология и алергология”

Факултет „Медицина”, Медицински Университет – Плевен

Относно: Дисертационен  труд за придобиване на ОНС „доктор” (по медицина), озаглавен „Витамин
D статус и системни инфламаторни прояви при пациенти с псориазис вулгарис” с автор д-р Стоян
Иванов Павлов, докторант на самостоятелна подготовка в УНС «Дерматология и венерология» към
Катедра по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология на Медицински факултет, МУ –
Варна и научен ръководител доц. д-р Стефанка Рачева, д.м.

Назначен съм за член на Научно жури по процедура за публична защита на
горепосочения дисертационен труд със Заповед № Р-109-31/ 23.01.2017 г. на Ректора на МУ –
Варна проф. д-р Красимир Иванов, дмн. На първото заседание на Научното жури съм избран за
рецензент. Предоставената 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.

Декларирам, че нямам общи научни трудове с дисертанта д-р Стоян Павлов.

Psoriasis е генетично детерминирана и имуномедиирана системна възпалителна болест,
засягаща до 3% от българската популация. През последните години се установи, че освен със
кожен и ставен синдром, дерматозата се комбинира и с редица коморбидни състояния,
свързани с нарушения в обмяната на липидите и глюкозата, повишен риск от сърдечно-съдови
и мозъчно-съдови инциденти, ХОББ, някои неоплазми, психоемоционални девиации, влошено
качество на живот. Приносът на българската дерматологична школа в дефиниране на
съвременната концепция за системност на заболяването е добре познат на дерматолозите и
световно признат, факт отразен по достойнство в увода и изложението на дисертанта.

По данни от 2016 г. (Autier et al.) след анализ на 290 проспективни и 172 рандомизирани
проучвания върху болестния риск и патофизиологията на възпалението се приема, че
дефицитът на витамин Д е маркер за влошен здравен статус. Ролята на витамин Д при
псориатичната болест е известна, макар и не изучена в детайли. През последните години се
натрупват нови научни данни и за функцията на индуцираната от вит. Д експресия на
антимикробния пептид кателицидин (LL-37) във възпалителната каскада при редица
заболявания, някои от които с подобна на псориазис патогенеза.

До сега в Р. България не са правени проучвания върху серумните нива на вит. Д и
кателицидин LL-37 при псориатици. Не е анализирана връзката на вит. Д статуса с
антимикробния пептид по отношение на клиничните изяви на дерматозата и съпровождащата
я коморбидност. Недостатъчната информация по проблема към момента определя, както
мотивацията на автора и неговия научен ръководител за осъществяване на този научен труд,
така и приносния характер на дисертацията.

Дисертацията на д-р Стоян Павлов е написана на 158 печатни страници и включва
обичайните раздели за научна разработка: заглавна страница, съдържание, използвани
съкращения – 6 стр.; увод и литературен обзор – 32 стр.; цел и задачи на проучването – 1 стр.,
материали и методи – 9 стр., резултати от собствените проучвания – 35 стр.; обсъждане на
резултатите – 45 стр.; изводи и приноси – 4 стр.; приложения – 1 стр.; книгопис – 23 стр.,
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публикации и участия в научни прояви – 1 стр. Текстът е онагледен с 18 таблици, 39 фигури и 3
схеми, библиографията е от 380 литературни източници, 14 на кирилица и 366 на латиница.

Литературният обзор представя обобщени данни от научната периодика, свързани с
патобиохимията и патофизиологията на витамин Д, взаимовръзката на вит. Д (и дериватите му)
с вродения имунен отговор (с акцент върху човешкият кателицидин hCAP18/LL-37)  и
клиничната изява на псориазиса и коморбидните му състояния артрит, диабет, метаболен
(метаболитен) синдром. В светлината на съвременни генетични проучвания и познанията за
имунопатогенезата на псориатичната болест са подробно анализирани Т-клетъчните
алтерации и произтичащата от тях експресия на цитокини, хемокини, растежни и хормонални
фактори, вазоактивни субстанции. Взаимодействието помежду им, се оказва причина за
оформяне на пориатичната плака, повлияно и от дефицит на витамин Д. Основавайки се на
съвременните представи за синтеза, биологичната активност и регулаторните функции на
витамин Д (и дериватите му) е соъбразена ролята на алиментарния, ултравиолетовия и
географския фактори при определяне на референтните му стойности, като неговият дефицит се
определя като маркер за инфламаторна патология. В този смисъл правилно са цитирани
публикуваните противоречиви данни за терапевтично повлияване на псориатичната болест,
след компенсиране на вит. Д дефицита, както по отношение на дневната приемана доза, така и
за продължителността на приема. Този факт представлява една амбициозна заявка от страна
на автора за изработване на модел за суплементиране на вит. Д хиповитаминозата, съобразен
с нуждите на пациентите с псориазис.

Целта на дисертационния труд е ясно формулирана и конкретизира проучване и анализ
на връзката между вит. Д статуса на пациенти със средно тежки и тежки форми на псориазис,
както и оценка на клиничните и лабораторни инфламаторни прояви на заболяването при
пациенти, стационирани в отделението по Дерматология и венерология на УМБАЛ
„Св.Марина“- Варна. Дисертантът си е поставила 5 задачи, последователното изпълнение на
които логично води до постигане на целта.

Изследваният материал е клиничен контингент от 243 пациенти с псориазис,
хоспитализирани в отделението за тригодишен период (март 2012 г. – март 2015 г.). Според
изработени включващи и изключващи критерии е селектирана основна група от 113
хистологично верифицирани болни (62 мъже на възраст между 25 и 81 г., средно 56 г. ± 13,7 и
51 жени м/у 19 и 78 г. при ср.възраст 54,1 ± 12,7). От тях:
 При 92 пациенти е изследван витамин Д статуса (в периода януари 2013 г. – март 2015 г.)
 При 79 пациенти е определено серумното ниво на човешкия антимикробен катийонен

пептид кателицидин – hCAP18/LL-37 (в периода от март 2013 г. до декември 2014 г.)
Достатъчният брой проучени болни предполага правилни изводи и заключения.

За осъществяване на научното изследване са използвани класически и съвременни
медицински методи (клинични, диагностични, лабораторни, преценка на качеството на
живот). Клиничната тежест на псориазиса е определяна чрез констелация от стойностите на
PASI (Psoriasis Area and Severity Index), BSA (Body Surface Area) и DLQI (Dermatology Life Quality
Index). За диагностициране на псориатичната артропатия са приложени критериите CASPAR,
поради високата чувствителност (91,4%) и специфичност (98,7%) на получения резултат. За
обективизиране на метаболитния синдром са използвани общоприетите от Международната
Диабетна Федерация (IDF) от 2005 г. клинични и лабораторни показатели. Серумните нива на
функционалния показател 25(OH)D са измерени с имунофлуоресцентен тест (ADVIA Centaur
Vitamin D Total, Siemens), а за тези на човешкия кателицидин (hCAP18/LL-37) с ELISA тест (CSB-
EL004476HU), изпълнен със серум на болните, според инструкциите на производителя.
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Биохимични параметри (кр. захар, пикочна к-на, С-реактивен протеин) са изработени и
отчетени на автоматичен биохимичен анализатор ADVIA 1800.

Събраната информация от проведените изследвания е въведена и обработена със
статистическият софтуер GraphPad Prism, Ver. 6.1. За обработка на получените резултати са
използвани статистическите методи за проверка на хипотези (параметрични и
непараметрични), описателни методи и методи за оценка (корелационен и графичен анализ).
За ниво на значимост, при което се отхвърля нулевата хипотеза, е избран коефициент p ≤ 0,05.

Резултатите от собствените проучвания са публикувани върху 35 страници. Считам, че
получените данни, убеждават в достойнствата на научната разработка. Същевременно, трябва
да се има предвид и фактът, че изследване на витамин Д статуса и серумните нива на 25(OH)D
и hCAP18/LL-37 при пациенти с псориазис и такива с псориатичен артрит и други коморбидни
състояния се извършва за пръв път в нашата страна, поради което приемам получените
резултати за доверителни.

Клинико-епидемиологичният анализ съдържа данни за разпределение на 113 болни по
пол и възраст, фамилност, локализация на патологичните промени, честота на псориатичния
артрит (диагностициран с CASPAR) и метаболитния синдром (диагностициран с критериите на
IDF). Приветствам разпределението на пациентите по Т. Henseler и Е. Christophers на такива с
псориазис тип І (ранен, с дебют до 40 год. възраст) и псориазис тип ІІ (късен, след 40 г.) и
корелацията на типа с наследствена обременост и честота на артрита. Получените резултати са
съпоставими с публикуваните до момента в научната литературата.

Витамин Д статуса при 92 псориатици (50 мъже на възраст 56.69 ± 13.62 г. и 42 жени, на
възраст 54.12 ± 12.11 г.) е определен чрез изследване серумното ниво на 25(OH)D и са
определени стойности за дефицит <10 ng/ml (<25 nmol/l); инсуфициенция 10 - 30 ng/ml (25 – 75
nmol/l); достатъчност 30 - 100 ng/ml (75 – 250 nmol/l) и токсичност >100 ng/ml (>250 nmol/l).
Установена е средна стойност на 25(OH)D 12.07 ng/ml (10.55 – 13.60 ng/ml при 95% CI), която се
позиционира в долната граница на инсуфициенцията, близо до вит. Д дефицита. Само при 3-ма
(3.26%) от 92-ма болни е установена достатъчност на вит. Д, а останалите са разпределени
почти по равно в границите на инсуфициенцията. Анализът показва, че възрастта на
пациентите не е фактор, който влияе на вит. Д статуса при средно тежък и тежък псориазис.
Налице е, обаче, статистически значима връзка, между хиповитаминозата на вит. Д и фамилната
обремененост с псориазис при 92-та болни с изследван вит. Д статус (р=0,0001) както и че
дефицитът на 25(ОН)D e свързан с по-тежко протичане на заболяването (р=0,001). Не е
установена корелация между стойностите на 25(ОН)D в двете групи болни от псориазис, със и
без метаболитен синдром (р=0,6), докато серумното ниво на вит. Д е по-ниско при пациентите
с артрит в сравнения с тези без ставно засягане (р=0,004).

Човешкият антимикробен катийонен пептид кателицидин (hCAP18/LL-37) е изследван в
серума на 79 болни от псориазис: 43 мъже и 36 жени на средна възраст 57 години (от 19 до 77
години). Средното ниво на LL-37 е 27.17 ng/ml (95% CI 21.52 – 32.83, SD 25.25 ng/ml). Установена
е най-ниска стойност на кателицидина от 1.11 ng/ml и най-висока стойност 131.4 ng/m. 42-ма
пациента са с тип 1 псориазис (53.16%); 37 – тип 2 (46.84%); 33-ма (41.78%) са с клиника на
средно-тежък псориазис (PASI >10 и ≤30), а 46 (58.22%.) на тежък псориазис (PASI >30). Витамин
Д статусът на тази група е: дефицит на 25 (ОН)D е установен при 39 пациента (49.4%),
недостатъчност при 37 (46.4%) и само при 3-ма (4%) серумното ниво на 25 (ОН)D е в рамките на
достатъчността. Не е установена статистическа значимост при анализ на връзката на нивата на
кателицидин с пола, типа псориазис (ранен и късен), тежестта на клиничната изява (средно
тежък и тежък) и с вит. Д статуса. Такава, обаче, съществува в подгрупа на 39 псориатици с
доказан дефицит на витамин Д, при проучване на връзката на между нивото на LL-37 с това на
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25(OH)D и PASI. Установена е сигнификантна корелация между равнищата на LL-37 и 25(OH)D
(r=0.38, p=0.017) и обратна зависимост между нивото на LL-37 и индекса PASI (r= -0.30, p=0.05).

Обсъждането на получените резултати е на 45 страници, като безспорен е фактът, че
дисертантът демонстрира умения за аргументиран анализ. Д-р С. Павлов прави съпоставка
между получените от него данни с тези, които са известни от научната литература. За
съществуващи несъответствия, съвсем допустими във всяко научно изследване,  проявява
критично мислене и дава логични обяснения. В т. 4 от «Обсъждането» авторът дискутира
компенсиране на витамин Д хиповитаминозата при болни от псориазис, доверявайки се на
български опит (№ 3 от книгописа «М. Ванкова и М. Боянов, Препоръчителни нива на
витамин Д за България, Медицински преглед, 2013; XLIX 6–12»). Д-р С. Павлов логично
предлага модел за суплементирането при псориатици с доказан дефицит или недостатъчност
на вит. Д, съответен на този при болни с неоплазми, сърдечно съдови заболявания,
мултиплена склероза, захарен диабет, аутизъм други, асициирани с хиповитаминозата. В
Таблица 17 (стр. 124) са предложени поддържащи дози на вит. Д в зависимост от сезона,
клинико-антропометричните особености на третираната популация в съответния географски
регион и наличието на придружаващи заболявания. Използвани изрази като: «...може да се
препоръча гореописаната схема, за целогодишна суплементация на вит. Д хиповитаминозата.»
и «Очакваме, че компенсирането на дефицита/инсуфи-циенцията на вит. Д, може
едновременно да подобри кожното заболяване и да намали риска от сърдечно-съдови
заболявания.» (стр. 125) представляват заявка за бъдещи търсения с приложен характер, което
високо оценявам.

Изводите са 19, в три раздела според дизайна на проучването – от клинико-
епидемиологичния анализ (6 изводи), от изследване на вит. Д статуса (от 7 до 15) и от анализа
на нивата на човешкия кателицидин (16 – 19). Макар, че обективно отразяват поставените
задачи и получените резултати, ситам, че са твърде много и биха могли да бъдат обединени.
Извод № 6, според мен, е излишен. Бих обединил изводи №№ 2, 3 и 5; 7  и 10; 9 и 19; 13, 14 и
15. Приемам посочените от автора приноси (общо 9) на дисертацията, обичайно разделени, на
“оригиналнни”, “научно-теоретични”, “научно-практически и потвърдителни”. Бих обединил
приноси №№ 1 и 3 от „оргиналните”. Считам, че с направените забележки трудът на д-р С.
Павлов не намалява научната си стойност.

Към дисертацията има списък на научните трудове, свързани с темата. Те са общо 5 – 3
публикации на английски език у нас и 2 участия в авторитетен международен научен форум.
Във всичките 3 статии и в 2 участия в конгрес на EADV д-р С. Павлов е водещ автор.

Авторефератът към дисертационния труд е от 79 стр. и отразява адекватно основните
моменти на научната разработка.

Критични бележки:
 Обсъждането би могло да се съкрати, като не е нужно да се обясняват подробно причините

за изключване на пациенти с пустулозна форма на псориазис поради различен генетичен
модел на тази клинична изява (стр. 83). Обременява и подробното описание на резултати
от публикувани вече проучвания с цифри, проценти, коефициенти и пр., някои от които
съобщени и в «Литературния обзор».

 Точка 4 от Обсъждането (схема за суплементирането с вит. Д) би тябвало да е в раздел
«Резултати», оформена, примерно, като «Заключение от получените данни». От една
страна изработването на такъв препоръчителен модел дисертантът си поставя като задача,
а от друга логично е моделът да бъде предложен на база получени резултати, литературни
данни и българския опит за лечение с витамин Д, като схемата бъде публикувана в
«Приложения».
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 Изводите са прекалено много (19) биха могли да се съкратят и обединят, като следствие от
изпълнението на поставените 5 задачи.

 Не става ясно какъв библиографски софтуеър и стил на изписване на литературните
източници е използван, обичайно фамилията се поставя пред инициалите на другите
имена на авторите (по начин правилно прилаган от д-р С. Павлов в неговите публикации).
Това затруднява работата на рецензента при проверка на цитатите, същевременно
лишава немалко автори от възможността да издирят цитациите си в интернет. Трябва да
се има предвид, че всеки журнал посочва изискването си как да се представи цитата.
Пример (не единствен):

o В книгописа на д-р С. Павлов – „източник 380 – M.F. Zuchi, P. de O. Azevedo, A.A. Tanaka, J.V.
Schmitt, L.E.A.M. Martins, Serum levels of 25-hydroxy vitamin D in psoriatic patients., An. Bras.
Dermatol. 90 (2015) 430–2.”

o В Anais Brasileiros de Dermatologia - „How to cite this article: Zuchi MF, Azevedo PO, Tanaka AA,
Schmitt JV, Martins LEAM. Serum levels of 25-hydroxy vitamin D in psoriatic patients. An Bras
Dermatol. 2015; 90(3):430-2.”

Ако, обаче, това е решение, предложено от научния ръководител на дисертанта, то аз се
съгласявам с така представената библиография.

 Критичните бележки от технически характер (правописни грешки, точки, запетаи и
интервалите между тях) не са по същество.

В заключение оценявам положително дисертационния труд на д-р С. Павлов.
Основанията ми за положителната оценка са заявка за едни наистина съвременни и актуални
проучвания при някои аспекти от епидемиологията, клиничната картина и коморбидността на
псориатичната болест. Изследванията върху витамин Д статуса и серумните нива на човешкия
кателицидин при псориатична болест са пионерски за България. Приемам, че поставените
задачи са изпълнени адекватно. Резултатите на дисертационния труд ни дават нови представи
за болестта. Убедено считам, че дисертационният труд „Витамин D статус и системни
инфламаторни прояви при пациенти с псориазис вулгарис” има необходимите качества и
приносен характер. Препоръчвам на почитаемото Научно жури да присъди напълно заслужено
образователната и научна степен «Доктор» на д-р Стоян Иванов Павлов.


