
Р Е Ц Е Н З И Я
от професор д-р Радослав Александров Гърчев, дм, дмн,

Ръководител на Катедра по физиология, МФ, Медицински университет - София

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на
висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.3. Биологически науки, научна спeциалност „Физиология на животните
и човека” за нуждите на Катедра „Медико-биологични науки“ УНС, „Физиология,
патофизиология, микробиология и патоанатомия“, Факултет „Дентална медицина“ при
Медицински университет-Варна, обявен в ДВ брой. 52/10.07.2015 г.

Със заповед на Ректора на МУ-Варна, № Р-109-279/05.08.2015 г. съм определен за
член на научно жури по процедура за придобиване на академичната длъжност
“доцент“.

С решение на научното жури Протокол №1/12.09.2015 г. съм определен за рецензент
по конкурса за академичната длъжност “доцент” към Катедра „Медико-биологични
науки“ УНС, „Физиология, патофизиология, микробиология и патоанатомия“,
Факултет „Дентална медицина“ при МУ-Варна.

За участие в конкурса са подадени документи от единствен кандидат д-р Любка
Юриева Дечева-Икономова, главен асистент в Катедра по медико-биологични науки,
УНС по физиология, патофизиология, микробиология и патоанатомия, Факултет по
дентална медицина.

Д-р Любка Юриева Дечева-Икономова е приготвила всички необходими материали,
справки и документи по процедурата. Декларирам, че нямам съавторство в
публикациите на кандидатката.

При изготвяне на настоящaта рецензия са спазвани изискванията на ЗРАСРБ и
Правилника за неговото приложение, а също и на Правилника за развитието на
академичния състав в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” –
Варна.

Кратки биографични данни на кандидадатката
Любка Юриева Дечева-Икономова е родена през 1960 г. в гр. Варна. Завършва висше

образование по медицина в Медицински институт - Варна през 1985 г. Същата година
постъпва на работа като цехов лекар в Окръжна болница – Сливен, (1985 - 1986 г.),
след което работи в продължение на 4 години (1986 – 1990 г.) като лекар-ординатор в
Детско отделение, Първостепенна общинска болница – Разград. През 1990 г. постъпва
като асистент по физиология към Катедра по физиология, МУ-Варна. Заема
последователно всички длъжности: асистент (1990 – 1903 г.), старши асистент (1994 –
2003 г.), главен асистент (2003 – 2006 г.) в Катедрата по физиология и патофизиология,
Факултет по медицина, а от 2006 г. и до сега е главен асистент в Катедра по медико-
биологични науки, УНС по физиология, патофизиология, микробиология и
патоанатомия, Факултет по дентална медицина. През 1994 г. придобива специалност по
физиология в МУ-София, а през 2003 г. завършва магистатура по обществено
здравеопазване, МУ – Варна.

Д-р Л. Дечева защитава дисертационен труд за придобиване на образователната и
научна степен „доктор“ през 2014 г. на тема „Проучване на регулаторните ефекти на
аналози на витамин D върху калциево-фосфорната обмяна при заместване на



бъбречната функция”. Трудовият стаж на д-р Любка Дечева по специалността е 29
години, а преподавателския й стаж е 25 години. Има много добра езикова подготовка
по немски език.

Научно-изследователска дейност
Научно-изследователската дейност на д-р Любка Дечева засяга важни научни и

клинико-практични проблеми в областта на нефрологията, ендокринната регулация,
мозъчната функционална асиметрия, хемокоагулантната и фибринолитична система.
Разработваните теми са актуални. Повечето от разработките са с интердисциплинарен
характер и определено имат практическа значимост. Методичното ниво на
публикациите е високо. Използваните от д-р Любка Дечева методични подходи са
адекватни за провеждане на експерименталните и клинико-приложни разработки,
резултатите от които са отразени в представените публикации. Научно-изследователската
работа на д-р Любка Дечева съответства на научната специалност, по която е обявен
конкурса.

В настоящия конкурс за доцент д-р Любка Дечева представя 34 публикации, една
монография и 12 публикувани резюмета от участия в конгреси в страната и в чужбина.
Три от представените публикации са включени в дисертационния й труд за
образователната и научна степен “доктор” и вече са рецензирани. Затова приемам за
рецензиране 31 от представените от участничката в конкурса за доцент публикации.
Научните статии, публикувани в специализирани списания с импакт фактор са шест и
имат общ импакт 1.716. Публикуваните резюмета в списания с импакт фактор са две с
общ импакт фактор 15.01. В седем от публикациите д-р Любка Дечева е първи автор, а
в осем е втори.

Д-р Любка Дечева е представила също списък на 40 научни съобщения, в които е
участвала. От тях девет са в чужбина и тридесет и едно у нас.

Публикациите, включени в дисертационния й труд и тези, представени за участие в
конкурса, са цитирани досега общо 23 пъти. Цитирани са общо шест заглавия.

Хабилитационният монографичен труд на д-р Любка Дечева на тема: „Метаболизъм
на калция, фосфора и магнезия” представлява анализ на съвременните знания, свързани
с обмяната на три от основните елементи в човешкия организъм. Обсъден е
метаболизма на магнезия и отклоненията в обмяната му. Критично са анализирани
резултатите от експерименти с животни, особено върху органни сегменти и клетъчни
култури. Разгледани са основните отклонения в обмяната на калция, фосфора и
магнезия, които се възприемат в логична връзка след разглеждането на механизмите на
обмяната им. Представени са и собствени експериментални резултати от проучвания
върху ефекта на аналози на витамин D върху показатели на обмяната на калция и
фосфора при заместване на бъбречната функция у човека, част от които са с
оригинален научен и приложен характер. Направеният анализът на проученото досега
за обмяната на калция, фосфора и магнезия в човешкия организъм, както и техните
отклонения, представянето на новите тенденции и технологични възможности за
експериментална работа, може да подпомогне работата както на специалистите във
фундаменталните науки, така и на практикуващите лекари.

Наукометричните показатели на д-р Любка Дечева-Икономова, дм отговарят на
критериите, предвидени в правилника на Медицински университет-Варна за
придобиване на академичната длъжност «доцент».



Научни приноси по темата на обявения конкурс за доцент по физиология
Авторската справка за научните приноси е представена на девет страници в шестнадесет

точки. Всяка от 16-те точки от научните приноси е разделена на приноси с научно-
теоретичен характер и приноси с научно-приложен характер. Голяма част, обаче, от
представените приноси на практика са изводи от от получените резултати или резюмета на
статиите. От тях не личи ясно какъв е приносът на авторката . Не е посочено, кои данни са
оригинални, кои са с потвърдителен характер. Този начин на представяне силно затруднява
оценката на приносите.

По-съществените научни приноси от представените публикации може да се обобщат
в следните направления:
1. Приноси, свързани с пръстовите отношения и половите различия (статии №

2.15; 2.16).
Установено е, че еднотипни с корелацията между стойностите на дължините на 2-ри

и 4-ти пръст на ръката (2П:4П) полови различия съществуват и в други пръстови
отношения - 2П:5П, 3П:4П, 3П:5П, 4П:5П и могат да бъдат използвани като
биометричен маркер за пренаталните нива и отношенията на половите стероиди. За
първи път у нас, изследвайки корелацията между стойностите на дължините на 2-ри и
4-ти пръст на ръката (2П:4П) и различията в съдовата реактивност при умствено
натоварване на мъже и жени с различна ръкост е установено, че няма основание
различията между леворъки и десноръки в степента на психофизиологичната
реактивност да се свързват пряко с пренаталния организиращ ефект на тестостерона.
2. Приноси, свързани с промени в хемокоагулацията и фибринолитичната система

под влияние на мелатонин (статии № 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6).
Приносен характер имат данните, че мелатонинът е важен неспецифичен регулатор

на хомеостазата на тромбоцитите. Приложен самостоятелно, увеличава броя и
функционалната активност на тромбоцитите (повишава плазмените нива на β -TG и 4
PF), докато лизиндолът (инхибитор на мелатониновите МТ1 и МТ2 рецептори) ги
намалява. За първи път е установено, че мелатонинът повлиява активността на
фибринолитичната система, като повишава активността на TAFI (тромбин
активиращия фибринолизата инхибитор) и намалява плазменото ниво на комплекс
TAFIa / TAFIai, докато блокадата на мелатониновите МТ1 и МТ2 рецептори (лизиндол)
елиминира ефекта на мелатонина върху активността на TAFI и повишава плазмената
концентрация на комплекса TAFIa / TAFIai. Установено е, че прилагането на
мелатонин е придружено от склонност към хиперкоагулабилитет - увеличава V, XII и
XIII фактор на кръвосъсирването, скъсява аРТТ и не влияе на F XI, докато
инхибирането на МТ1 и МТ2 мелатониновите рецептори води до тенденция към
хипокоагулабилитет (потиска активността на всички фактори на кръвосъсирването),
като модулира външните и вътрешните пътища на коагулация и превръщането на
фибриногена във фибрин. Приносен характер имат данните, че хормоните
тиреолиберин и тиреотропен хормон стимулират тромбоцитопоезата и повишават
плазмената тромбопоетинова активност (статия № 4.1).
3. Приноси, свързани с ендокринната регулация (статии № 2.7; 2.12; 4.1; 5.2; 5.3)
Установено е, че пациентите с реактивен хиперкортизолизъм са високорискова група

за последиците на висцералното затлъстяване, а тези с пубертетен базофилизъм имат



нисък риск за преход към висцерално затлъстяване. При висцерално затлъстяване
хиперкортизолемията е от функционален характер (статия № 2.7).
4. Приноси, свързани с проучване на калциево-фосфорната обмяна и ефекти на

аналози на витамин D при модел с липсваща бъбречна функция при хора (статии №
2.24; 2.25).

Приносен характер имат данните, че двата активни метаболита на витамин D,
алфакалцидол и калцитриол, понижават серумните нива на бета2-микроглобулина, без
да повлияват съществено С-реактивния протеин (острофазови маркери на
възпалението) при хронично бъбречно заболяване V стадий.
5. Приноси, свързани с ролята на имунологични методи за диагностика и лечение

при пациенти със заместителна терапия на бъбречната функция, както и с
неврологични заболявания (статии № 2.1; 2.4; 2.22).

Установено е, че определяне на автоантитела срещу С3-конвертазата, на студово-
преципитиращите криоглобулини, на антитела срещу базалната мембрана, антитела
срещу цитоплазмения антиген на неутрофилните гранулоцити (ANCA) е много полезно
за диагностиката на имунозависимите състояния при пациенти с хронично бъбречно
заболяване. Оригинален принос е, че по време на диализна процедура със синтетично
модифицирана целулозна мембрана (SMC) оценката на кинетиката на неоптерина
(маркер на клетъчно-медиираната имунореактивност) може да се използва като
достъпен метод за преценка на инфламаторния статус на хемодиализните пациенти,
както и че SMC-мембраната се отличава с ниския си проинфламаторен потенциал.
6. Приноси, свързани с проблемите на храненето при пациенти с хронично

бъбречно заболяване (статии № 2.8; 4.2).
Предложени са хранителни режими при възрастни хемодиализни пациенти с

метаболитна ацидоза, в зависимост от нуждите им от различните хранителни вещества,
от индекса на протеиновото им недохранване, както и влиянието на хранителните
вещества върху хода на заболяването, с цел предотвратяване по-нататъшен
катаболизъм.
7. Приноси, свързани с терапевтичните възможности на растежните фактори в

клиничната нефрология (статии № 2.2; 2.5; 2.6).
При експерименти с животни е установено, че pестенозата при имплантация на

съдов стент може да се повлияе от локално прилагане на тробоцитния растежен фактор
(PDGF). От друга страна, се установява, че инсулиноподобният растежен фактор (IGF-
1) и хепатоцитният растежен фактор (HGF) ускоряват процесите на регенерация при
остра бъбречна недостатъчност.
8. Приноси с научно-приложен и практически характер (статии № 2.9; 2.10; 3.1)

Разработен е нов експериментален животински модел за хемоперфузия на плъхове,
който дава възможност за многократно повтарящи се експерименти на едно и също
опитно животно, като при провеждане на хемоперфузия с покрита с албумин
нейонообменна смола Wofatit-Y 70 да се изследват различни показатели на каликреин-
кининовата система и ангиотензин конвертиращият ензим. Оригинален характер имат
проучванията, при което е установено, че при рутинни хемодиализни процедури
използването на филтър DIASAFE® е надежден високоефективен метод за намаляване
на бактериалното число и ендотоксините в диализния разтвор и че high-flux
мембраните осигуряват минимално извличане на полезни плазмени протеини и по-
качествена диализа.



Учебно-преподавателска дейност
Главен асистент д-р Любка Дечева-Икономова, дм започва преподавателската си

дейност в Катедрата по физиология, Медицински университет-Варна през 1990 година.
Води практически упражнения на български език по физиология на студенти по
медицина, дентална медицина, фармация. Водила е упражнения по физиология на
студенти в Медицински колеж: помощник-фармацевти, медицински лаборанти,
рентгенови лаборанти, инспектори обществено здравеопазване.Чете лекции по
физиология по избрани теми на студенти по медицина. Чете също така пълен курс
лекции на студенти в Медицински колеж: медицински лаборанти и инспектори
обществено здравеопазване. Общата учебна натовареност значително надхвърля
изискуемия норматив от 360 учебни часа. За учебната 2010/11 година общата учебна
натовареност е 476 часа, за 2011/12 е 528 часа, за 2012/13 е 588 часа, за 2013/14 е 483
часа и за учебната 2014/2015 година е 674 часа.

Научно-организационна дейност
Д-р Любка Дечева е участвала в проект на МОН BG051PO001-3.3.07-0002

“Студентски практики” като академичен наставник. Д-р Любка Дечева е член на
Българското дружество по физиологични науки (от 1990 г.), Съюз на учените, Съюз на
учените-Варна (от 1986 г.), Българския лекарски съюз (от 1992 г.). Тя е член и на
Международния съюз по физиологични науки (IUPS) (от 1990 г.) и Американското
дружество по физиологични науки (APS) (от 1998 г.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главен асистент д-р Любка Юриева Дечева-Икономова, дм е утвърден и опитен

преподавател с дълъг преподавателски стаж. Има твърде разнообразна
преподавателска дейност със студенти от различни специалности. Д-р Любка Юриева
Дечева-Икономова, дм е изграден научен работник. Резултатите от нейните научни
дирения са отразени и оценени в наши и международни списания.

Представените от главен асистент д-р Любка Юриева Дечева-Икономова, дм,
документи, учебната й натовареност, както качествата и достиженията на научната й
дейност отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав и
Правилника на Медицински университет-Варна за неговото прилагане за присъждане
на академичната длъжност «Доцент».

Въз основа на положителната оценка на учебно-преподавателската дейност и
научната значимост на научните трудове подкрепям присъждането на главен асистент
д-р Любка Юриева Дечева-Икономова, дм, академичната длъжност «Доцент» по
научната спeциалност „Физиология на животните и човека“ в област на висшето
образование: 4.3. Биологически науки, за нуждите на Катедра „Медико-биологични
науки“ УНС, „Физиология, патофизиология, микробиология и патоанатомия“,
Факултет „Дентална медицина“ при МУ-Варна.

22.10. 2015 г. Рецензент:
София /проф. Радослав Гърчев, дм, дмн/


