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Биографични данни за дисертанта. 
 

Д-р Миглена Илиева Балчева-Енева завършва ФДМ, Медицински 
университет – София през 2001 година със среден успех от курса на обучението и 
дърважните изпити „много добър“. През 2013 г. след успешно положен държавен 
изпит получава права на специалист по „Дентална клинична алергология“. От 
02.10.2014 г. със заповед на Ректора на Медицински университет „Проф. д-р П. 
Стоянов“ – гр. Варна е зачислена за докторант на самостоятелна подготовка. Със 
заповед на Ректора на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – гр. 
Варна от 04.11.2014 г. докторантката е отчислена с право на защита. Д-р Миглена 
Балчева-Енева работи като асистент в катедра „Консервативно зъболечение и 
орална патология“, Факултет по дентална медицина, Медицински университет 
„Проф. д-р П. Стоянов“ – гр. Варна от началото на септември 2008 година.  

 
Общи данни относно дисертационната работа. 
Дисертационната работа на д-р Балчева-Енева е в интердисциплинарна 

област на медицинското познание, интересът към която расте особено в последните 
години. Алергичните състояние се отличават с масово разпространение и висока 
честота, които дават основание да се говори за тях като за новата епидемия на 
нашето време. Смята се, че към средата на века около половината от населението 
на света ще страда от една или друга форма на алергия. Оралната среда поради 
своята структура и тясна връзка както с външни фактори, така и с много системи на 
организма е място за проява и развитие на редица дегенеративни, възпалителни, 
автоимунни, неопластични и други болестни процеси с местен и системен 
произход. Отдавна е известно, че алергичната патология не прави изключение. 
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Въпросите за проявите на алергични реакции в оралната среда, обаче, оставаха 
недооценени и недостатъчно добре изучавани преди развитието и утвърждаването 
у нас на специалността „Дентална клинична алергология“. Трудът на д-р Балчева-
Енева, посветен на оралния алергичен синдром като проява на хранителна алергия, 
се нарежда в поредицата интересни и задълбочени изследвания в тази насока и 
поради това може да бъде определен като изключително актуален и навременен. 
Неговата тема отговаря на всички изисквания за дисертационна работа. 

 
Структура на дисертационния труд. 
Представената за рецензия работа е изградена според възприетите 

изисквания и се състои от следните части: 
I. Въведение  

II. Литературен обзор 
III. Цел и задачи на изследването  
IV. Материал и методи 
V. Резултати и обсъждане 

VI. Изводи  
VII. Заключение  

VIII. Декларация за оригиналност 
IX. Самооценка на приносите във връзка с дисертационния 

труд  
X. Библиография  

XI. Публикации и участия в научни форуми 
XII. Приложения. 

Въведение. 
Стегнато и с разбиране докторантката насочва към основните 

моменти, свързани с алергичните болести, хранителната алергия и  орално-
алергичния синдрон, създава плавен преход към същността на докторската работа 
и нейната първа част. 

Литературен обзор. 
Тази част прави впечатление със своята изчерпателност и 

задълбоченост. Състои се от осем раздела и обхваща 40 страници. За изготвянето 
на обзора са използвани 187 източника, 20 на кирилица и 167 на латиница. 
Основната част от тях са от последните 10 години. 

Обзорът започва с изясняване на същността на хранителната алергия 
като в светлината на алергологичната номенклатура от 2001 година се прави 
разграничение между двете форми на същинската хранителна алергия, 
псевдоалергичните реакции към храни и токсичните хранителни реакции. Във 
втората част на обзора се представят данни за епидемиологията на хранителната 
алергия, допълнени с някои данни за най-важните етиологични фактори. 
Специално внимание заслужава третият раздел на литературния обзор, в който 
авторката се опитва да обобщи изобилните, често объркващи и противоречиви 
данни за механизма на оралната толерантност и патогенезата на хранителната 
алергия. Разглеждат се въпросите за сенсибилизация с хранителните алергени в 
гастро-интестиналния тракт, кожата и дихателната система; ролята на мукозната и 
имунологичната бариера на гастро-интестиналния тракт; характеристиката на 
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имунологичните процеси и ефекторни клетки при възникване на сенсибилизация, 
имунологична и орална толерантност. Четвъртата част на обзора се занимава с 
етиологията на хранителната алергия. Разглеждат се въпроси, свързани с основните 
етиологични фактори, тяхната химическа структура и възрастова актуалност. 
Изяснява се кръстосаната реактивност към хранителни алергени от растителен 
произход при пациент с поленова сенсибилизация. Макар и бегло, докторантката 
засяга връзката на хранителната алергия с други алергични състояния. В петата 
част се прави сбит преглед на основните клинични прояви на хранителната 
алергия. Тук особено внимание заслужава обособяването в отделна група на 
орофациалните прояви на хранителната алергия, към която са причислени 
контактният стоматит, рецидивиращият афтозен стоматит, ангиоедемът, 
ангуларният хейлит, едемът на устните, обриви с различен характер по лицето, 
оралният алергичен синдром (ОАС). Шестата част на обзора е посветена на ОАС 
като се представя определение, етиологични фактори, клинична изява и субективни 
оплаквания. Последните две части са посветени съответно на диагностиката, 
профилактиката и лечението на хранителната алергия. 

Цел и задачи на изследването. 
Основната цел на докторската работа е определена стегнато и ясно 

като проучване на „орофациалните прояви на хранителна алергия; да се изясни 
мястото на хранителните алергени в развитието на оралния алергичен синдром и да 
се изследва връзката му с кръстосаната реактивност към основни атопични 
алергени (полени).“ 

Представените шест основни задачи са точно определени и достатъчни 
за постигане на целта на дисертационния труд. 

Материал и методи. 
Собствените проучвания на д-р Балчева са извършени върху 282 души, 

90 мъже и 192 жени на възраст между 7 и 75 г., в периода 2011–2013 г. Подбрани са 
участници с орални оплаквания (стоматит, гингивит, пародонтит и др.), с 
анамнестични данни за клинични прояви на хранителна алергия в устната кухина, 
но нестрадащи от други тежки системни заболявания (сърдечно-съдови, 
чернодробни, бъбречни, автоимунни) и здрави контроли.  

На всички участници е събрана алергологично-насочена анамнеза. 
При 60 от тях, дали съгласие за по-нататъшно участие в проучването са извършени  
КАП с дентални, хранителни и инхалаторни алергени. На 17 от посочените 60 е 
взета кръв за in vitro определяне на серумни специфични IgE. При 30 от 
участниците е определен орално-хигиенния статус. 

Докторантката използва изследователски методи, логически свързани 
с поставените цел и задачи. Анкетният метод е изключително полезен при 
събиране на анамнестични данни. Приложените индексни системи за оценка на 
оралния статус са едни от широко утвърдените. Епикутанният тест със стандартни 
алергени от дентални медикаменти и материали на фирма Chemotechnique 
Diagnostics (Vellinge, Sweden), кожно алергчните проби, определянето на 
серумните специфични IgE чрез системите Euroline на Euroimmun, Germany и 
ImmunoCAP® 100E на Thermo Scientific са най-прилаганите подходи за in vivo и in 
vitro качествено и количествено установяване на сенсибилизация. Използваните 
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статистически методи са добре подбрани за постигане на пълна информационна 
обработка на получените първични изследователски данни.  

Резултати и обсъждане. 
Докторантката отделя в самостоятелна част на своята работа от 78 

страници представянето и обсъждането на резултатите от собствените проучвания. 
Групирането на получените данни по основни задачи прави възприемането и 
осмислянето на богатия материал лесно и достъпно. 

Докторантката установява, въз основа на статистическата обработка на 
данните от проведената анкета, че сред участниците 26,2% страдат от някакво 
алергично заболяване, 5,7% са атопици, 15,2% имат поленова алергия, а 25,2% - 
хранителна алергия. Според анкетните данни 16,3% от участниците са развивали 
орален алергичен синдром. Според данните на докторантката  при 6,0% от 
участниците  ХА се е появила в детството, но липсва в настоящето, при 5,3% - в 
детството и продължава в настоящето, а 14,0%) съобщават, че ХА се е появила в 
настоящето. Докторантката установява по-висока честота на ОАС при нациентите с 
алергично заболяване и ХА, в сравнение с тези без данни за алергично заболяване и 
ХА. Подобна зависимост не се наблюдава при пациентите с поленова алергия. 
Според данните от проведените изследвания 37% от участниците с анамнеза за 
атопия са имали прояви на ОАС, а делът на пациентите с хранителна алергия от 
тези с данни за ОАС е значително по-голям. За жалост точни числа не са 
представени. 

Интересни са резултатите според анкетата за най-честите причинители 
на ХА и ОАС. Данните на докторантката сочат, че това са плодове, яйца и млечни 
продукти. Представени са резултати за връзката между ОАС и времето на поява на 
ХА, развитието на ОАС и наличието на анамнестични данни за „алергични 
симптоми“ след прием на плодове, зеленчуци, мляко, млечни продукти, морска 
храна, яйца, зърнени храни, месо, ядки и мед. 

Специално внимание заслужават резултатите на докторантката по 
отношение на най-честите прояви на ОАС по анамнестични данни от анкетата: 
еритем и оток на езика, оток на увулата и ларинкса, последвани от асфиксия, 
еритем на оралната лигавица, орален енантем, сърбеж в гърлото и парене на 
устните. 

Данните от комплексната орална диагностика при 30 от участниците 
показват, че въпреки големия брой лекувани зъби, само в 20% от случаите се 
установяват активни полета на смущения, което прави огнищната етиология на 
оралната симптоматика при тези пациенти малко вероятна. 

Резултатите от алергологична диагностика за установяване на 
сенсибилизация към дентални материали при 60 от участниците в проучването 
показва наличие на сенсибилизация към поне един алерген в 80,6%. При 84,2% от 
тези пациенти има анамнеза за алергично заболяване, а при 81,2% - за ОАС. При 
75,0% от пациентите с анамнеза за алергия има и анамнеза за ОАС. Честотата на 
сенсибилизация към един или повече стоматологични материала не зависи от 
анамнезата за наличие на алергично заболяване или ОАС. Представени са 
интересни данни за честотата на сенсибилизация към различните дентални 
алергени. Авторката установява наличие на значима корелация между анамнеза за 
ОАС и сенсибилизация към никел. 
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В резултат на проведените при 54 от участниците кожно-алергични 
проби се установява сенсибилизация към поне един хранителен алерген при 66,7% 
от тях. Специално трябва да се отбележи, че докторантката не установява 
статистически значими разлики в относителния дял на пациентите със 
сенсибилизация към един или повече хранителни алергени при пациенти с и без 
анамнестичните данни за съществуваща хранителна алергия или ОАС, а 
изчислените корелации, макар и правопропорционални, са слаби. Интересни, но 
странни са липсата на статистически значими разлики в относителния дял на 
пациентите със сенсибилизация към един или повече поленови алергени в 
зависимост от анамнестичните данни за ОАС и изчислената слаба 
обратнопропорционална корелация. 

Резултатите от количественото и полуколичествено определяне на 
серумните специфични IgE към хранителни и инхалаторни растителни алергени 
може да се разглеждат като ценно допълнение към цялостния изследователски 
труд. 

Тази част от дисертационния труд завършва с обобщено обсъждане на 
резултатите и препоръки към денталния лекар за правила при работа с пациенти с 
ХА. 

Изводи и приноси. 
Направените в докторската работа 13 извода са логическо следствие от 

получените резултати. Те са изложени стегнато и с научна точност, подредени в 
три групи: относно анамнестичните, клиничните и лабораторни проучвания. 

Авторката разделя приносите на своята докторска работа в две групи: 
6 оригинални и 2 с потвърителен характер. Смятам, че тази формулировка може да 
бъде изцяло приета. 

Приложения. 
В края на докторската работа, след библиографията под формата на 

приложения са представени „Анкета за проявите на хранителна алергия и орален 
алергичен синдром“, „Клинична карта за орална диагностика“, „Карта за 
алергологична диагностика“, „Информирано съгласие за участие в изследване на 
тема: „Орален алергичен синдром като проява на хранителна алергия”, 
„Информация за пациента за участие в изследване на тема: „Орален алергичен 
синдром като проява на хранителна алергия”. 

Публикации и участия в научни форуми. 
Докторантката има във връзка с дисертационния труд 2 публикации в 

списание на английски език; едно участие в учебник; 6 участия в научни форуми, 
от които 4 устни представяния и 2 постера. Д-р Балчева е водещ автор в 
публикациите и в 5 от участията в научни форуми.   

Докторската работа е написана на ясен български език, с лек и лесен за 
възприемане стил. Тя прави впечатление със задълбоченост, показва владеене на 
научните подходи и методики за извършване на специализирано научно-
изследователско проучване и анализиране на получените данни. 

Въпреки това смятам за необходимо да отбележа някои пропуски и 
недостатъци.  

Независимо че в литературния обзор са включени сравнително нови 
данни, липсват изключително важни материали по отношение на епидемиологията, 
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етиологията, диагнозата, клиниката, профилактиката и лечението на хранителната 
алергия като „Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the 
United States: report of the NIAID-sponsored expert panel.“(2010), „ICON: Food 
allergy.“(2012), „Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment.“   
( Sicherer, Sampson, 2013), „The epidemiology of food allergy in Europe: a systematic 
review and meta-analysis“(януари 2014),  „Acute and long-term management of food 
allergy: systematic review.“(de Silva, февруари 2014), „EAACI food allergy and 
anaphylaxis guidelines. Primary prevention of food allergy.“(май 2014), „EAACI food 
allergy and anaphylaxis guidelines: managing patients with food allergy in the 
community.“(август 2014), EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines: diagnosis 
and management of food allergy.“(август 2014) Включването на тези материали в 
литературния обзор биха му предали по-съвременно звучене по отношение на 
патогенезата, етиологията и епидемиологията на ХА и щеше да се избегне 
обсъждане на вече отхвърлени виждания в областта на ХА като превенция на ХА 
чрез прилагане на хранителни диети по време на бременост и кърмене или 
въвеждане на хранителен режим при деца с по-висок риск за развитие на ХА, както 
и въпросите за десенсибилизация при хранителна алергия. Литературният обзор би 
спечелил, ако авторката спазваше общоприетите правила за цитиране на 
литературните източници чрез използване на поредния номер в библиографския 
списък. 

Използваната анкета е изключително интересна, но при съставянето й 
са допуснати някои съществени грешки. В специализираната литература са налице 
общоприети и валидирани въпросници за изследване в тази област и докторантката 
трябваше да се позове на тях при разработването на своя. При всяка анкета за 
провеждане на епидемиологично проучване е необходимо въпросите да са 
възможно най-ясни, неподвеждащи, да не допускат двусмислени отговори. 
Представената анкетна карта не отговаря във всички части на тези условия. През 28 
години работа като практикуващ алерголог се убедих, че нито лекари-
неспециалисти, още по-малко пациенти могат да дадат смислен и надежден отговор 
на въпроси от рода на: „Атопик ли сте?(Наследствено ли е?)“, „Имате ли поленова 
алергия?“, „Имали ли сте алергични реакции към храни?“, още по-малко да 
определят дали при тях „хранителната алергия“ се проявява с „орален алергичен 
синдром“. Когато се търсят подобни сведения винаги се използват фрази от рода на 
„поставена ли ви е диагноза за...“ или „казвал ли ви е лекар или медицинско лице, 
че...“ като се избягва употребата на неясни или строго специализиране термини. 
При тълкуване на данните е необходимо да се говори не за „наличие на...“, а за 
„съобщавано от пациентите състояние на...“ Това е особено важно при изследване 
на нежеланите хранителни реакции, за които е известно че между 50% и 90% от 
смятаните за „алергични“ не се оказват такива. Смятам, че някои от странните 
резултати, получени от авторката се дължат на посочените недостатъци на 
използвания въпросник. 

По отношение на използваните диагностични алергени за доказване на 
сенсибилизация при участниците, липсва обяснение за направения избор на 
алергени. Буди учудване, че авторката не се е съобразила с общоприетите 
стандартни набори за целта и от списъка й отсъстват такива важни инхалаторни и 
хранителни алергени като тези от бреза, други дървета, житни треви, домашни 
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животни, плесени, риба и ракообразни, пшеница и зърнени храни. На фона на 
съществуващата широкоразпространена практика у нас и в чужбина, въпреки 
изискванията, КАП да се извършават от медицинска сестра, а не от лекар трябва да 
приветстваме факта, че д-р Балчева сама е извършила кожно-алергичното 
тестуване. Този факт би имал допълнителна тежест, ако беше подкрепен с данни за 
мястото и времето за обучение в прилагането на тази методика. Макар и 
сравнително лесен за изпълнение метод, КАТ има тънкости при извършването и 
отчитането, които съществено могат да повлияят резултатите. 

Докторската работа би спечелила, ако беше ясно обяснено защо се 
използват два различни метода за определяне на серумните специфични IgE. 
Основанието, че ImmunoCAP® 100E е количествен метод е вярно, но 
недостатъчно. Системата Euroline  поради липса на калибрационни криви чрез 
автоматично преизчисляване дава полуколичествени резултати, които, според 
редица проучвания, съвпадат в голяма степен с тези от ImmunoCAP® 100E. Според 
мен основанието за използване на последната система е възможността за 
извършване на молекулярна алергенна диагностика, която в последните години 
придобива особено значение при диагнозата и прогнозата на ХА като цяло и ОАС в 
частност. Изследването на специфични серумни IgE  към rBet v2 е особено важно, 
защото това е профилин от брезов произход и той е от съществено значение при 
развитието на кръстосаната реактивност с проява на ОАС. За жалост докторантката 
не обръща достатъчно внимание на този факт нито в литературния обзор, нито в 
обсъждането на резултатите. Според мен приемането за положителни стойностите 
на серумни IgE от 3 EAST клас нагоре е произволно и неправилно. Клас 3 EAST 
означава нива на серумните  специфични IgE от 3.5 до 17.5 kU/l. Когато се търси 
наличие на сенсибилизация според някои автори за положителен резултат се 
приемат стойности > 0,35kU/l, според други >0,70 kU/l. Всички останали резултати 
опират до тълкуване на връзката между оплакванията на пациента и лабораторните 
показатели, както и до вероятността съответният алерген да е причина за 
клинините оплаквания. Според мене това, заедно с малкия брой пациенти (17) са 
основните причини за разминаването между резултатите на докторантката и 
общоприетите данни за връзката между чувствителността към полени и 
хранителни алергени от растителен произход. 

Представената докторска работа би спечелила, ако КАП и 
изследването на серумни специфични IgE  се извършва при едни и същи пациенти. 
От описанието не става ясно дали това е така или не. Добре би било да се посочи 
къде има съвпадение на групите и къде не. 

Лично за мен като специалист-алерголог, без познания в областта на 
денталната медицина, най-голям интерес представлява частта от работата, 
посветена на оралните проблеми при пациенти с чувствителност към дентални 
алергени и анамнеза за ХА и ОАС. Това е изключително оригинален момент и има 
принос с висока стойност. Извършена е огромна работа и са получени важни 
резултати. Смятам обаче, че на тези въпроси трябваше да се обърне повече 
внимание. Много интересно е пациентите от тази група да се изследват за наличие 
на сенсибилизация чрез КАП и серумни IgE. Ако част от тях попадат в групите, 
при които тези изследвания са извършени, техните резултати трябваше да се 
анализират отделно. 
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Препоръките за поведението на денталния лекар при болни с ХА само 
ще спечелят, ако се допълнят с предложение за насочване на такива пациенти за 
консултация с алерголог. 

Като се има предвид изключителната сложност на въпросите за 
хранителната алергия, тяхната медицинска насоченост, както общата и тясна 
подготовка на докторантката по дентална медицина и дентална клинична 
алергология. смятам, че пропуските в представената работа съвсем не 
омаловажават изтъкнатите качества на дисертационния труд. 

Това ми дава основание да дам положителна оценка на представения 
дисертационен труд и убедено да препоръчам на членовете на уважаемото научно 
жури да оценят по достойнство качествата на работата и гласуват за присъждане на 
научната и образователна степен "Доктор" на д-р Миглена Илиева Балчева-Ег 

05.01.2015 г. 

София 

/доц. в, дм/ 
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