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Резюме 

на научните трудове  

на д-р Любка Ю. Дечева-Икономова, д.м. 

 

представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по 

научна специалност „Физиология на животните и човека” – за факултет 

„Дентална медицина”, катедра „Медико-биологични науки”, УНС 

„Физиология, патофизиология, микробиология и патоанатомия”, Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна 

 

 
1. Монография 

 
1.1. Дечева Л. Метаболизъм на калция, фосфора и магнезия. Университетско 

издателство на Медицински университет-Варна, 2015, ISBN 978-619-7137-52-1 
 
Монографията е посветена на метаболизма на калция, фосфора и магнезия. 

Всеки от трите елемента е представен с данни за присъствието му в природата, 
кратка историческа справка за откриването и името му, основни химични свойства, 
добив и приложение в различни области. Общият преглед на функциите на 
отделните елементи в човешкия организъм дава ясна представа за важното им 
значение за нормалното съществуване. Проследено е участието им във 
вътреклетъчни процеси и междуклетъчна сигнализация, както и във 
взаимодействия на големите регулаторни оси в организма. Разгледани са 
източниците на елементите и препоръчителния дневен прием, като е обърнато 
внимание на промените в храненето на съвременния човек и технологиите за 
преработка на храната, които водят до отклонения от препоръките със съответните 
последствия.  

Основно място е отделено на обменните процеси – прием, интестинална 
абсорбция, бъбречна реабсорбция, екскреция, поддържане на нормални плазмени 
нива в тесен интервал. Критично са анализирани резултатите от експерименти с 
животни, особено с генетични промени, in vivo и ex vivo, върху органни сегменти и 
клетъчни култури. Подчертани са актуалните достижения в изследването на 
механизмите на тези процеси, неизяснените въпроси, релевантността на тези данни 
за човешкия организъм. Отделено е внимание на наблюденията върху хора, здрави 
и болни, които дават изключително важни преки данни за процесите в организма, 
не винаги еднакви с тези от експерименталните животни и клетъчните култури. 
Разгледани са класическите регулации на обменните процеси, както и 
дефинираните нови междуорганни регулаторни оси в организма и тяхното 
взаимодействие.  

В логична връзка след разглеждането на механизмите на обмяната на калция, 
фосфора и магнезия, са обсъдени и основните отклонения в обмяната им. 
Теоретичните изводи се илюстрират с клинични примери, като е подчертана 
връзката между резултатите от научния експеримент и наблюдаваните конкретни 
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клинични проявления. В подкрепа на изложението са представени и собствени 
резултати от проучвания върху регулаторните ефекти на аналози на витамин D 
върху калциево-фосфорната обмяна при заместване на бъбречната функция. 

Приложена е библиографска справка за цитираните над 650 източници, 
обхващаща както класически трудове, така и съвсем актуални статии, отразяващи 
последни достижения по темата. 

 
 

2. Статии в български периодични научни списания 

 
 

2.1. Икономов В, Дечева Л, Шишков Р, Киряков З. Имунологична серумна 
диагностика на бъбречните заболявания. Нефрология, хемодиализа и 
трансплантация, 1, 1995, 1:59-68. 
 
Резюме. При изследването се установява, че 30% от болните с хронична бъбречна 
недостатъчност имат имунозависимо бъбречно и/или системно заболяване. Ранното 
диагностициране на тези заболявания често е възможно само чрез имунологична 
серумна диагноза. При много гломерулонефрити се наблюдава намаление на С3-
серумното ниво, свързано с активен уринен седимент. При мембранопролифе- 
ративните гломерулонефрити се откриват автоантитела срещу С3-конвертазата. 
Студово-преципитиращите криоглобулини са имунни комплекси, които често 
причиняват гломерулонефрити. Наличието на антинуклеарни антитела с активен 
уринен седимент доста сигурно насочват към lupus erythematodes. При болни с 
грануломатоза на Wegener и микроскопични полиартериити се намират антитела 
срещу цитоплазмения антиген на неутрофилните гранулоцити (ANCA). 
Определянето на ANCA е много полезно при бързо прогресиращи 
гломерулонефрити, които са имунохистологично отрицателни и без наличие на 
извънбъбречна симптоматика. Серумната диагноза е също много важна при 
гломерулонефрити с Goodpasture- синдром (с антитела срещу базалната мембрана). 
 
   
2.2. Дечева Л, Икономов В, Паскалев Д, Манн Х, Стефанидис Й, Киряков З. 
Патогенетични фактори на циркулаторните нарушения по време на хемодиализа 
при пациенти с хипотонии.  Нефрология, хемодиализа и трансплантация, 7, 2001, 1-
2:10-13. 
 
Резюме. Хипотонията, проявила се по време на диализното лечение, е сериозно и 
често срещано усложнение. В по-голямата част от случаите тя настъпва епизодично 
по време на диализната процедура, с различна тежест – от чувство на дискомфорт 
до тежки усложнения и смъртност при диализната популация. Особено засегнати са 
възрастните, пациентите със сърдечно-съдови увреждания и децата. Патогенезата 
на диализната хипотония е мултифакторна, механизмите са в сложна взаимовръзка 
и все още не са напълно проучени. Отделните хипотензивни фактори са свързани 
със състоянието на пациента или с диализния метод на лечение. Навлизането на 
съвременните технологии и на новите диализни апарати позволява непрекъснат 



 3 

мониторинг на основните показатели по време на диализната процедура – промяна 
в кръвния обем, големина на ултрафилтрацията, състав и температура на диализния 
разтвор и съдържание на натрий. 
 
 
2.3. Паскалев Д, Икономов В, Дечева Л, Киряков З. Edward Jenner (1749-1823)  - 
победената вариола.  Нефрология, хемодиализа и трансплантация, 7, 2001, 1-2:26-
28. 
 
Резюме. Едуард Дженър е английски лекар, открил и въвел в медицинската 
практика ваксината против вариола (едра шарка). Работейки в Глостършир, той 
научава за старото поверие, според което, „който преболедува от кравешка 
сипаница (кравешка шарка), той не заболява от човешка едра шарка”. Дженър 
решава да експериментира. Той взема материал от пустула, развила се в хода на 
кравешката сипаница, и го нанася чрез скарификация върху предмишницата на 
едно момче – Джеймс Фелипе. След месец Дженър му инокулира секрет от болен 
от вариола, но детето не се разболява. Народното поверие се оказва вярно: 
кравешката шарка предпазва от едра шарка. През 1798 г. Дженър публикува 
откритието си и така въвежда практиката на ваксиниране в медицинската наука. 
 
   
2.4. Икономов В, Паскалев Д, Дечева Л, Стефанидис Й, Киряков З. 
Имуноадсорбция при лечението на автоимунните неврологични заболявания. 
Нефрология, хемодиализа и трансплантация, 2001, 7, 1-2:29-33. 
 
Резюме. През последните три десетилетия няколко различни проучвания 
документират ефекта на аферезата при елиминирането на патогенетични антитела 
и имунни комплекси от циркулацията. Днес продължава процесът по уточняване 
мястото на аферезните методи при лечението на автоимунните състояния в рамките 
на синхронизираната имуносупресивна терапия. Имуноадсорбцията (ИА) като 
терапевтичен метод притежава няколко решаващи преимущества пред 
конвенционалната плазмафереза. Новите терапевтични възможности, които 
предлага ИА за овладяване на системните автоимунни болести както за лечение на 
остри състояния заедно с имуносупресивна терапия, така и вместо нея при 
хронични състояния, все още чакат своята цялостна оценка. През последните две 
години се наблюдава сериозно активиране на научните проучвания и на 
инвестициите в областта на ИА. Осъществиха се няколко крупни индустриални 
проекта за нови апарати за ИА, които намират приложение в трансплантационната 
медицина, за лечение на автоимунните заболявания на съединителната тъкан, за 
овладяване на сериозни невроимунологични състояния и за терапия на 
хиперлипидемиите. В настоящото изложение обсъждаме възможностите на ИА при 
лечението на няколко автоимунни неврологични заболявания (АНЗ). Поради 
спецификата на метода тези болни по един или друг начин достигат до 
нефрологичните центрове и част от лечението се провежда от нефролог. ИА все 
повече измества конвенционалната плазмафереза, спестявайки необходимостта от 
заместване на плазмените продукти. Така се избягва рискът от вирусна трансмисия, 
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както и всички усложнения от загубата на високоспециализираните плазмени 
биологични продукти. В сферата на невроимунологичните заболявания, породени 
от автоимунни процеси, ИА се конкурира с интравенозното прилагане на 
имуноглобулини (ИПИ). Механизмите на благоприятния ефект от прилагането на 
високи дози нормален имуноглобулин G (Ig G) са все още неизяснени. 
 
  
2.5. Икономов В, Дечева Л, Паскалев Д, Стефанидис Й, Киряков З. Растежни 
фактори в нефрологията.  Нефрология, хемодиализа и трансплантация, 7, 2001, 3-
4:51-53. 
 
Резюме. Растежните фактори (РФ) участват в регулацията на много важни 
клетъчни функции, както и в осигуряването на стимулиращи сигнали. Те са 
ангажирани при значителен брой физиологични и патологични процеси, чрез които 
се включват в появата на редица заболявания, както и при осъществяването на 
биологичните процеси на регенерация и репарация. Идеята за модулация чрез РФ 
при някои заболявания и за постигане на терапевтичен ефект придоби значителна 
атрактивност. Чрез експерименти с животни се установи, че рестенозата при 
имплантация на съдов стент може да се повлияе от локално прилагане на 
тробоцитния растежен фактор – platelet-derived drowth factor (PDGF). От друга 
страна, бе установено, че инсулиноподобният РФ – insulin-like growth factor (IGF-1) 
и хепатоцитният растежен фактор – hepatocyte growth factor (HGF) могат да 
ускоряват процесите на регенерация при остра бъбречна недостатъчност (ОБН). 
Потенциални възможности за приложение на РФ се изпробват при рак на колона, 
на гърдата, на простатата и на белия дроб. Обект на настоящото изложение са 
възможностите за приложение на РФ в клиничната нефрология. 
 
  
2.6. Дечева Л, Икономов В, Паскалев Д, Хаазе Г, Киряков З. Хантавируси и 
хеморагична треска с бъбречен синдром. Нефрология, хемодиализа и 
трансплантация, 7, 2001, 3-4:48-51. 
 
Резюме. Хантавирусите обхващат голяма група вируси с различна патогенност за 
човека. Днес те се срещат по целия свят и са обект на засилен интерес поради 
увеличения брой на заболяванията, които причиняват, и особено след откриването 
на хантавирусния белодробен синдром. През последните години бе постигнат 
значителен напредък в епидемиологията на причиняваните от тях заболявания. 
Хантавитусите са причинители на хеморагичната треска с бъбречен синдром в 
различните й по тежест прояви, на обособената лека форма „епидемична 
нефропатия”, а също и на хантавирусния белодробен сибдром. Различните типове 
вируси се пренасят обикновено от специфичен тип гризач и се предават на човека 
аерогенно с частици от екскрементите на заразените животни. Разгръща се 
различна по тежест клинична картина. След изолирането на вирусите и с напредъка 
на вирусологичната диагностика се цели цялостното овладяване на състоянието и 
на най-тежко засегнатите, както и подготовката на ефективна ваксина.  
 



 5 

  
2.7. Христозов К, Николова В, Коева Л, Каратодорова П, Дечева Л, Паскалев Д, 
Икономов В. Нарушения на хипоталамо-хипофизо-надбъбречната ос при 
затлъстяване. Медицина и фармация, 2, 2002, 7-8:10-11. 
 
Резюме. Един от факторите, контролиращи разпределението на мастната тъкан в 
организма е кортизолът. Болните със синдром на Кушинг развиват центрипетално 
затлъстяване, като при тях е налице абсолютно повишена секреция на кортизол, 
резултираща в повишени плазмени нива и в повишен свободен кортизол в урината. 
Цел на проучването е изследване на промените в кортизоловата секреция  и 
нейната регулация при болни със затлъстяване с различна етиология – синдром на 
Кушинг, болест на Кушинг, реактивен хиперкортицизъм, пубертетен базофилизъм 
и затлъстяване. Приложени са антропометрични изследвания, като индекс на 
телесната маса и съотношение талия/ханш, спектрофлуориметрично определяне на 
плазмен кортизол двукратно (8 ч. и 22 ч.), определяне на свободен кортизол в 
урината, 17-хидроксикортикостероиди, дексаметазонов тест, общ холестерол, 
триглицериди, кръвна захар. Получените резултати показват, 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. 
 
  
2.8. Икономов В, Дечева Л. Хранене на пациенти с хронична бъбречна 
недостатъчност. Медицина и фармация, 4, 2004, 7-8:19-20. 
 
Резюме. Храненето при пациенти с хронично бъбречно заболяване е от 
изключително значение за дълготрайната прогноза и за хода на заболяването. 
Изготвя се дневен хранителен рацион на пациентите, който трябва да отговаря на 
редица критерии, като стадий на хроничното бъбречно заболяване, пол, възраст, 
съпътстващи други заболявания, осигуряване на достатъчно калории при 
определено съотношение на основните хранителни вещества, качество на 
белтъците, количество на солите, отчитане на дневния прием на течности итн. 
Правилното хранене на пациентите с хронично бъбречно заболяване е важна 
съставна част от цялостния терапевтичен процес. То може да забави значително 
прогресирането на бъбречната недостатъчност, да отложи във времето 
включването на диализа, да подобри качеството на живот на пациентите във всеки 
стадий на бъбречното заболяване. 
 
 
2.9. Икономов В, Хаазе Г, Стефанидис Й, Дечева Л, Мелцер Х, Дяков С, Теодорова 
И, Манн Х. Постоянна in vivo on line филтрация на вода за хемодиализно лечение. 
Нефрология, диализа и трансплантация, 11, 2005, 2-4:34-40. 
 
Резюме. Бактериалната контаминация на диализния разтвор съществува като 
сериозен проблем още от въвеждането на хемодиализното лечение. Цитокините, 
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освободени в резултат на тези процеси, са отговорни за значителна част от 
многообразните странични реакции и за общия възпалителен статус на болните, 
при които се провежда хронична заместителна терапия на бъбречната функция. От 
няколко години се правят постоянни опити за ефективно намаляване на пирогените 
във водата за хемодиализа и за осигуряване на стерилен диализен разтвор (без 
наличие на ендотоксини), който да ограничава генерацията на β2-микроглобулина 
в серума. Представеното проучване тества филтъра DIASAFE®, снабден с 
мембрана от Polysulfone®, в клиничен работен режим in vivo on line в продължение 
на 1000 часа (около 14 седмици). Проби от диализния разтвор бяха взимани един 
път седмично преди и след филтъра и изследвани за микробен растеж и 
ендотоксинова концентрация. В допълнение след четвъртата седмица на 
изследването ежеседмично бяха взимани серумни проби за изследване на β2-
микроглобулина. Филтърът доведе до намаляване на микроорганизмите с най-
малко 105, а в повечето случаи (86% от пробите) с над 106. Стабилността и 
функционалността на филтрите бяха демонстрирани в клинични условия в 
продължение на над 1000 часа работа и 150 дезинфекционни цикъла. В четири 
случая на ендотоксини > 0,5 U/ml в диализния разтвор преди филтъра бе 
постигната концентрация < 0,1 U/ml след него, което демонстрира ефективността 
му. Установена бе тенденция към понижаване на серумните концентрации на β2-
микроглобулина от 32,5 ± 3,9 mg/l до 21,5 ± 5,3 mg/l. Всички тези резултати 
показват, че използваният филтър е ефективен за предпазване на пациентите от 
страничните ефекти на контаминирания диализен разтвор. 
 
 
2.10. Икономов В, Стефанидис Й, Мелцер Х, Дечева Л, Манн Х. Високоефективни 
мембрани за хемодиализа – пермеабилитет за плазмени протеини. Нефрология, 
2005, 55-58. 
 
Резюме. През последните години хемодиализната терапия се разви от предимно 
дифузионен метод към все по-съвременен метод, използващ конвективното 
отстраняване на кръвни компоненти с високо молекулно тегло. High-flux 
(високоефективните) мембрани са създадени за извличане на ниско- и 
средномолекулни субстанции до около 10 kD. Тяхната възможност да извличат 
уремични токсини би трябвало да е подобна на човешкия бъбрек. Целта на 
настоящото изследване е да се анализират протеинните модели в ултрафилтрата от 
различни high-flux мембрани. Включени са мембрани от модифицирана целулоза и 
синтетични мембрани за хемодиализа. Ултрафилтратът беше получаван двукратно 
по време на рутинна хемодиализна процедура. Приложен бе оптимизираният по Х. 
Мелцер метод за SDS-PAGE, с последващо сребърно оцветяване. Документирането 
на протеинните модели се извърши с лазерна дензитометрия. Протеинният модел 
на ултрафилтрата съответства на гломерулната мембрана. Установено бе наличието 
на Ig G, трансферин, албумин, алфа-1-микроглобулин, ретинол-свързващ протеин и 
на бета-2-микроглобулин. При  high-flux мембраните пермеабилитетът се 
модифицира от големината на порите, заряда, порьозитета и от адсорбционните 
качества, които дават характерния за всяка мембрана cut-off и протеинен модел. 
Протеинният пермеабилитет на high-flux мембраните е подобен на гломерулната 
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мембрана. Този метод е полезен за тестване на баланса между извличането на 
токсични субстанции с по-високо молекулно тегло и минималното извличане на 
полезни плазмени протеини, както и за качествено обезпечаване на хемодиализната 
процедура, провеждана с high-flux мембрани. 
 
 
2.11. Дечева Л, Икономов В. Съвременни аналози на витамин D в лечението на 
бъбречната костна болест. Медицина и фармация, 5, 2008, 39:28-29. 
 
Резюме. Бъбречната костна болест е един от основните синдроми, които 
съпровождат хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ) и изискват активно 
терапевтично поведение. Обект на публикацията са механизмът на настъпване на 
недостиг на витамин D3 при ХБЗ, необходимостта от корекция на този недостиг и 
факторите, които трябва да се вземат под внимание при определяне на конкретния 
най-подходящ аналог на витамин D3, с който да бъде проведена 
индивидуализирана спрямо пациента терапия. Показани са рисковете, но и 
безспорните ползи от навременното заместително лечение за пациентите. 
 
 
2.12. Дечева Л, Икономов В. Грелин – един нов хормон. Медицина и фармация, 5, 
2008, 39:29. 
 
Резюме. Публикацията е посветена на представянето на един сравнително нов 
хормон, грелина. Разгледан е строежът му, мястото и механизмите на синтез и 
секреция, функциите му в човешкия организъм. 
 
 
2.13. Стоянов Зл, Николова П, Пашалиева И, Дечева Л. Мозъчна асиметрия и 
контрол на физиологичните функции: норма и клинични проекции. Български 
медицински журнал. 2011;5(2):7-14. 
 
Резюме. Обзорът е посветен на отражението на мозъчната асиметрия в контрола на 
някои автономни физиологични функции. Набелязани са диференцираните роли на 
дясното и лявото полукълбо в контрола на сърдечно-съдовите функции, 
хормоналната секреция и в невроимуномодулацията. Отделено е внимание на 
свързаните с типа на мануалната доминантност особености, доколкото леворъките 
се отличават със специфика в някои от аспектите на мозъчната латерализация. 
 
 
2.14.  Дечева Л, Пашалиева И, Георгиева М, Стоянов З.  Обучение по физиология 
на студентите по дентална медицина за периода 2006 – 2011: анализ и първи 
изводи. Известия на СУ – Варна, 2, 2011, том ХVІ: 53-56. 
 
Резюме. Физиологията е основна теоретична дисциплина с важно значение за 
предклиничната подготовка на студентите по дентална медицина. Цел на 
проучването е изследване на нагласите и мотивацията на студентите по дентална 
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медицина при подготовката им по физиология, оценката им за получените знания и 
приложението им в цялостното обучение по дентална медицина. Проучването е 
осъществено чрез попълване на специално разработена анкетна карта от студенти 
от II до VI курс. Резултатите недвусмислено показаха, че студентите определят 
като необходими знанията по физиология и определят като важно мястото им в 
цялостното обучение по дентална медицина, има стремеж към трайни знания, 
чувстват се адекватно оценени на изпита по физиология. Готовността и активното 
участие в анкетата показаха сериозното желание на студентите да изразят мнението 
си по различни въпроси на обучението. Поощряването на положителните нагласи у 
студентите помага за изграждане на по-висока отговорност при подготовката им за 
изпитите, както и общо като по-добри професионалисти по дентална медицина. 
Добрата „обратна връзка” допринася за повишаване на качеството на обучение. 
 
  
2.15. Стоянов З., Дечева Л., Николова П., Пашалиева И., Радев Р. Полови различия 
в пръстовите отношения 2П:3П, 2П:5П, 3П:4П, 3П:5П и 4П:5П. Известия на СУ – 
Варна, 2, 2011, том ХVІ, 3-6. 
 
Резюме. Две групи Homeobox гени, HOXA и HOXD, повлияват диференциацията 
едновременно на гонадите (и по-общо – на урогениталната система) и пръстите на 
ръцете по време на интраутеринното развитие. Предполага се, че патерните на 
пръстовата морфология корелират с гонадната функция на плода. Най-популярният 
пример на тази вероятна асоциация е половата разлика в отношението между 
дължините на 2-ри и 4-ти пръст на ръката (2П:4П). Приема се, че по-високите 
пренатални нива на тестостерона определят ниска стойност на отношението 2П:4П 
при мъже, за разлика от жени, където ниският пренатален тестостерон и високите 
естрогени детерминират високо 2П:4П. Тъй като HOXA и HOXD повлияват 
диференциацията на всички пръсти, е логично да се предположи, че ще 
съществуват полови различия и в другите пръстови отношения – 2П:3П, 2П:5П, 
3П:4П, 3П:5П, 4П:5П. Целта на проучването е да се провери това предположение, и 
дали други пръстови отношения могат също да бъдат използвани като биометричен 
маркер за пренаталните нива и отношенията на половите стероиди. Данните от 
изследваните 39 мъже и 35 жени показват, че еднотипни с 2П:4П полови различия 
съществуват и в други пръстови отношения - 2П:5П, 3П:4П, 3П:5П, 4П:5П, и 
вероятно могат да бъдат използвани като биометричен маркер за пренаталните 
нива и отношенията на половите стероиди, но е нужно увеличаване на изследвания 
контингент, за да се потвърдят тези предварителни изводи.   
 
  
2.16. Стоянов З., Николова П., Дечева Л., Станчева Е. Могат ли разлики в 
пренаталните нива на тестостерона да обяснят разликите в психофизиологичната 
реактивност при леворъки и десноръки? В: Г.Герчева – Несторова (ред.) 
„Приложна психология и социална практика” (Сборник с материали от 10-та 
международна научна конференция), Варна, Университетско издателство ВСУ 
„Черноризец Храбър”, 2011, с.308-313. 
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Резюме. Добре известно е, че по време на вътреутробното развитие половите 
хормони имат важен организиращ (структурен) ефект върху мозъка с 
последващите дълготрайни ефекти върху поведението. Като ориентировъчен 
маркер за пренаталните нива на тестостерона  се използва отношението между 
дължините на 2-ри и 4-ти пръст на ръката (2П:4П). Същевременно се смята, че по-
високи от нормалните интраутеринни нива на тестостерон обуславят „аномална 
церебрална доминантност” и леворъкост. Ако това е вярно, то е логично да се 
потърси дали някои от свързаните с типа на мануална доминантност 
психофизиологични феномени са свързани с различия в пренаталните нива и 
ефекти на тестостерона. Цел на проучването е да се оцени корелацията между 
стойностите на 2П:4П, респективно пренаталните нива на андрогени,  и съдовата 
реактивност    спрямо умствен стрес при леворъки и десноръки. Използвани бяха 
специално разработен въпросник и тестове за определяне на мануалната 
доминантност, определяне на отношението 2П:4П, както и фотоплетизмографско 
изследване на съдовата реактивност спрямо умствено натоварване. Получените 
резултати показват, че няма основание различията между леворъки и десноръки в 
степента на психофизиологична реактивност да се свързват пряко с пренатални 
организиращи ефекти на тестостерона. 
 
 
2.17. Николова П., Стоянов З., Хачмериян А., Дечева Л., Трендафилова С. 
Мозъчната асиметрия: научното наследство от ХІХ в. Известия на СУ – Варна, 
2012, том ХVІІ, допълнение 1: 11-15. 
 
Резюме. Обзорът е посветен на развитието на научните възгледи по въпроса за 
мозъчната асиметрия. Очертани са по-важните етапи в научните търсения през ХIX 
век, от идеята, че мозъкът функционира като едно цяло и представата за 
локализация на на менталните способности в определени мозъчни региони, до 
хипотезата за доминиране на лявото полукълбо в контрола на висшите психични 
функции при човека. Постепенно се променят и разбиранията за ролята на дясното 
полукълбо, смятано първоначално за „ирационална, анималистична и примитивна” 
мозъчна половина. С развитието на невронауките, въвеждането на нови 
експериментални методи и образни технологии, утвърдените през ХIX век модели 
на латералност се усъвършенстват и намират своето съвременно развитие в 
унитарния дяснохемисферен модел на емоциите, хипотезата за 
междухемисферните дихотомии, „валентната” хипотеза на емоциите и други.  
 
 
2.18. Иванова М., Стоянов З., Пашалиева И., Дечева Л. Хипокамп и депресия.  
Известия на СУ – Варна, 2012, том ХVІІ, допълнение 1: 16-20.  
 
Резюме. Обзорът е посветен на въпроса за ролята на хипокампа в генезата на 
депресията. Хипокампът е част от хипокампалната формация и една от структурите 
на лимбичната система. Хипокампът се свързва с механизмите на паметта, 
пространствената ориентация, регулацията на настроението, емоциите и 
когнитивните процеси. Структурните и функционални промени в хипокампа имат 
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отношение към депресията, когнитивните промени,  и редица други състояния. 
Обсъждат се взаимодействията на хипокампа с хипоталамо-хипофизарно-
адреналната ос и ролята на различни невротропни фактори във възможните 
механизми на патогенезата на депресията. 
 
 
2.19. Дечева Л., Стоянов З., Иванова М., Пашалиева И., Николова П., Станчева Е. 
Калциево-фосфорна обмяна при стабилен модел с липсваща бъбречна функция. 
Известия на СУ – Варна, 2012, том ХVІІ, допълнение 1: 21-24. 
 
Резюме. Развитието на хроничното бъбречно заболяване може да доведе до 
необходимост от  заместително лечение на бъбречната функция чрез хемодиализа. 
Но изкуственият бъбрек не може да изпълни всички функции на естествения. 
Настъпващите  нарушения в  обмяната на калция и фосфора, недостигът на активен 
витамин D3 и напредването на хиперпаратиреоидизмът са причина за прилагане на 
активни метаболити на витамин D3. Цел на проучването е повлияване на 
нарушената регулация на калциево-фосфорната обмяна чрез прилагане на 
алфакалцидол, активен метаболит на витамин D3, при пациенти със заместителна 
терапия на бъбречната функция. Изследвани са серумните нива на паратхормон, 
калций, фосфор и алкална фосфатаза. Установено е благоприятното повлияване на 
нарушената регулация в обмяната на витамин D при прилагане на алфакалцидол. В 
резултат на въздействието на алфакалцидола се повишават серумните нива на 
калция и се намаляват стойностите на паратхормона за периода на проучването. 
 
 
2.20. Стоянов З., Хачмериян А., Дечева Л., Станчева Е., Николова П., Пашалиева 
И., Иванова М. Псевдонеглижиране: има ли ефект очната доминантност? Известия 
на СУ – Варна, 2012, том ХVІІ, допълнение 1: 33-35.  
 
Резюме. Псевдонеглижирането е леко изразена асиметрия в разпределението на 
пространственото внимание, която проявяват неврологично здравите хора. Касае се 
за отдаване на по-голямо внимание на лявата половина на екстраперсоналното 
пространство, което води до отклонение наляво при решаването на определени 
задачи, като например субективното разполовяване на линии. Мозъчните 
механизми на псевдонеглижирането не са достатъчно изяснени, но вероятно има 
връзка с дяснохемисферната доминантност в разпределението на пространственото 
внимание и по-силната активация на дясното полукълбо при изпълнение на тест за 
разполовяване на линии. Вероятно при лица с различен тип на функционални 
асиметрии, като например очната доминантност,  ще има и разлики в резултатите 
от теста. Затова цел на проучването е да се сравнят резултатите от тест за 
разполовяване на линии при лица с доминантно дясно и доминантно ляво око. И 
при двете групи са установени леви отклонения в теста. Забелязаното по-слабо 
псевдонеглижиране при лицата с доминантно ляво око не е сигнификантно. 
Необходимо е феноменът „псевдонеглижиране” да  бъде подробно изучен, с по-
голям контингент изследвани, за да се достигне до интимните механизми на 
пространственото внимание. 
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2.21. Пашалиева И., Дечева Л., Станчева Е., Иванова М., Стоянов З. Обучение на 
студентите по фармация за периода 2011 – 2012 година: анализ и изводи. Известия 
на СУ – Варна, 2012, том ХVІІ, допълнение 1: 36-39.  
 
Резюме. Подготовката на студентите-фармацевти по физиология има важно 
значение в по-нататъшното им обучение. Целта на проучването е да се изследват 
мотивацията и нагласите на студентите по фармация при подготовката им по 
физиология, оценката им за получените знания, както и приложението им в 
цялостното обучение по фармация. Резултатите показват, че студентите оценяват 
важността на знанията по физиология, имат желание за дискусия при обсъждането 
на материала, желаят по-голям брой упражнения, с разработване на групови 
задачи. Готовността на студентите-фармацевти да участват в анкетата бе висока. 
Наличието на „обратна връзка” в двустранния процес на обучение съдейства за 
повишаване на качеството на обучение, и е от полза за студентите и 
преподавателите. 
 
 
2.22. Николова Г., Дечева Л., Йорданов С., Попов И., Мелцер Х., Манн Х., 
Теодорова И., Икономов В. Неоптерин – величина с висока имунодиагностична 
стойност в съвременната медицина. Варненски нефрологичен форум, 2013, Vоl.2, 
№1, 8-13. 
 
Резюме. Неоптеринът представлява нискомолекулна субстанция, която по своята 
химична природа се отнася към групата на пиразино-пиримидините и е продукт на 
гуанозинтрифосфата. Интерферон-γ изпълнява ролята на индукционен фактор за 
биосинтезата на неоптерин от моноцито-макрофагеалната система при човека и 
приматите. Този цитокин, секретиран главно от активираните Т-лимфоцити, 
активира процеси в различни клетки на човешкия и животинския организъм. В 
съвременната медицинска практика  такъв маркер за регистриране на клетъчно-
медиирана имунологична реактивност се явява неоптеринът. Изясняването на 
кинетиката на неоптерина би могло да послужи като средство за идентифициране 
на оксидативния стрес  при хемодиализни пациенти, които се отличават с повишен 
риск от развитие на хронични и подостри възпалителни процеси, малнутриция и 
летален изход. Затова цел на проучването бе проследяване и оценка на кинетиката 
на неоптерина по време на диализна процедура със синтетично модифицирана 
целулозна мембрана (SMC). Low-flux SMC-мембраната е подходяща за 
елиминиране на нискомолекулни съединения, което предполага висока степен на 
очистване на неоптерина; освен това тази мембрана е широко използвана. 
Измерена бе чрез ELISA-метод пре- и постдиализната серумна концентрация на 
неоптерин у изследваните. В края на диализната процедура бе установено 
сигнификантно намаление на стойностите на неоптерина. Тези резултати дават 
основание да се заключи, че проследяването на кинетиката на неоптерина може да 
се използва като достъпен метод за преценка на инфламаторния статус на 
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хемодиализните пациенти, както и че SMC-мембраната се отличава с ниския си 
проинфламаторен потенциал. 
 
 
2.23. Дечева Л., Стоянов З., Паскалев Д., Икономов В. Въздействие на витамин D – 
аналози върху острофазови маркери при ХБЗ Vст.  Известия на СУ – Варна, 2, 
2013, том ХVІІІ: 3-6. 
 
Резюме. Тежките увреждания на бъбреците при прогресиране на хроничното 
бъбречно заболяване водят до намален синтез на витамин D3. Наред с класическите 
си регулаторни ефекти върху калциево-фосфорната обмяна, той има и редица други 
въздействия, обект на интензивно проучване, като например влиянието му върху 
възпалителните процеси. В 5-ти стадий на хроничното бъбречно заболяване, когато 
се прилага заместителна терапия чрез диализа, синтезата на витамин D3 е 
пренебрежимо ниска. Същевременно и вследствие на самата терапия, и поради 
други причини, се наблюдават микроинфламаторни процеси, породени от 
намаления имунитет и недостатъчна биосъвместимост. Цел на проучването е да се 
изследва влиянието на алфакалцидол, активен метаболит на витамин D, върху 
острофазовите маркери на възпалението С-реактивен протеин и бета2-
микроглобулин при пациенти на хронично хемодиализно лечение. Резултатите 
показват сигнификантно намаление на бета2-микроглобулина и статистически 
незначима промяна в С-реактивния протеин за периода на проучването. Тези 
нееднозначни резултати показват, че са нужни изследвания на по-голям брой 
пациенти и за по-дълъг период от време. Прецизирането на ефектите на витамин D 
аналозите при заместителната терапия на бъбречната функция допринася за по-
добро качество на живот на пациентите. 
 
 
2.24. Дечева Л, Стоянов З, Икономов В. Ренална остеопатия и съвременните 
аналози на витамин D.  Известия на СУ – Варна, 2, 2014, том ХIX: 31-34. 
 
Резюме. Прогресирането на хроничното бъбречно заболяване води до нарушения в 
минералната обмяна и недостатъчен синтез на активен витамин D3. Реналната 
остеодистрофия е свързана с повишен риск от тежки усложнения при пациентите. 
Обзорът е посветен на мястото на съвременните витамин D аналози като важен 
елемент от комплексната терапия по време на различните периоди на хроничното 
бъбречно заболяване, значението им за по-добро качество на живот и по-добра 
преживяемост на пациентите.  
 
  
2.25. Дечева Л, Стоянов З, Икономов В, Паскалев Д. Аналози на витамин D  и 
острофазови маркери в рамките на заместителната терапия на бъбречната функция.  
Известия на СУ – Варна, 2, 2014, том ХIX: 35-39. 
 
Резюме. Витамин D участва освен в регулацията на минералната обмяна, и в 
редица други процеси, като възпалението, сърдечно-съдовите заболявания, 
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имуномодулацията итн. Развитието на хроничното бъбречно заболяване е свързано 
с намален синтез и недостиг на витамин D3, което дава основание за приложение на 
негови аналози. Заместителната терапия на бъбречната функция чрез хемодиализа 
повишава риска от възпаление, което се свързва с повишена заболеваемост и 
смъртност. Цел на проучването е да се изследва влиянието на два активни 
метаболита на витамин D, алфакалцидол и калцитриол, върху С-реактивния 
протеин и бета2-микроглобулина, острофазови маркери на възпалението, при 
хронично бъ бречно заболяване V стадий. Установено бе, че алфакалцидолът и 
калцитриолът понижават сигнификантно серумните нива на бета2-
микроглобулина, а промените в С-реактивния протеин не са със статистическа 
значимост. Тези нееднозначни резултати показват нуждата от изследвания върху 
по-голям контингент пациенти и за по-дълъг период от време.  
 
 
3. Статии в български научни списания на английски език 

 
3.1. Chankova P, Yankova T, Ikonomov V, Detscheva L, Nenov D. Study of some 
indices of kallikrein-kinin system and of angiotensin-converting enzyme (kininase II) in 
plasma of rats on hemoperfusion with non-ion-echange resin. Scripta scientific medica 
(Varna), 23, 1986, 62-65. 
 
Abstract. The interest in sorption methods of blood purification rises uninterruptedly. 
After hemoperfusion (HP) introduction by H. Yatzidis (1964) up to now numerous 
sorbents have been tested. Activated charcoal is the most frequently used sorbent at 
present. The first and most important requirement for a given sorbent is to correct 
disturbed homeostasis during disintoxication by means of prevention of homeostasis 
disorders. That is why it is necessary to clarify the following interrelations with its 
application: 1. sorbent and substances ensuring cell functions: glucose, protein, fats, etc.; 
2. sorbent and factors ensuring cell activity: osmotic pressure, temperature, hydrogen ion 
concentration – pH; 3. sorbent and substances maintaining the balance of the systems: 
kallikrein-kinin system (KKS), rennin-angiotensin-aldosterone system (RAAS). In the 
present work we decided to assess the influence of non-ion-exchange resin Wofatit Y-70 
(GDR) on the level of some indices responsible for homeostasismaintenance in 
experimental HP: prekallikrein, slow and rapid kallikrein inhibitors (SIK and RIK, 
respectively), total proteolytic activity, osmolality, angiotensin-converting enzyme 
(ACE). Our results concerning the chandes of the parameters of KKS, ACE, and 
osmolality show that there is a tendency towards a relatively better compatibility when 
albumin-covered Wofatit Y-70 is applied. Conclusions: 1. KKS parameters (SIK, RIK, 
total proteolytic activity) do not change statistically significantly in HP with Wofatit Y-
70. It is proved that prekallikrein diminishes statistically significantly after HP with 
albumin-covered  Wofatit Y-70. 2. HP induces a significant ACE activity decrease which 
is less manifested when albumin-covered Wofatit Y-70 was applied. 3. No statistically 
considerable changes of osmolality level are ascertained after HP treatment. 
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3.2. Pashalieva I, Stancheva E, Decheva L, Hyagolov Y, Negrev N. Experimental data 
about melatonin effects on platelet count and functional activity. Proceedings of 
Bulgarian Academy of Science, 2012, vol.65, issue № 6, 855-860. (IF 0,198) 

 

Abstract. There are insufficient data about the effects of melatonin on hemostasis. The 
purpose of the study is to investigate the effect of melatonin and of luzindole, an inhibitor 
of melatonin receptors MT1 and MT2, on the count and functional activity of 
thrombocytes, as estimated according to the changes in the plasma levels of beta-
thromboglobulin ( β -TG) and platelet factor 4 (PF 4).  
The study included 52 white male Wistar rats weighing 200–220 g on a 12/12 h 
light/dark regimen. Daily doses of melatonin of 0.2 mg/kg b.m. and luzindole of 0.4 
mg/kg b.m. were applied. Melatonin was administered s.c. twice daily at intervals of 12 
h, for three consecutive days. The animals were divided into 4 equal groups (n = 13) and 
injected as follows: group one – with saline, group two – with melatonin, group three – 
with luzindole, and group four – with luzindole and 1 h later – with melatonin.  
The results demonstrated that melatonin significantly increased the thrombocyte count 
(p < 0.001) and plasma levels of β -TG (p < 0.001) and PF 4 (p < 0.001) known as 
markers of platelet functional activity. When applied independently, luzindole 
significantly reduced (p < 0.001) thrombocyte count, β -TG and PF 4, which allowed for 
the assumption that it probably inhibited the effect of endogenous melatonin to a 
significant extent. Luzindole pretreatment suppressed the effects of both endogenous and 
exogenous melatonin  
Melatonin represents an important non-specific regulator of platelet homeostasis. It 
significantly increases the count and functional activity of thrombocytes, as estimated by 
means of the plasma concentrations of β -TG and PF 4. 
 
 

 
3.3. Nyagolov Y, Stancheva E, Decheva L, Pashalieva I, Negrev N. Melatonin and 
Luzindole effects on the activity of plasma clotting factors V,XI,XII and XIII in the rat.  
Proceedings of Bulgarian Academy of Science, 2012, vol.65, issue № 8, 1151-1160. (IF 

0,198) 

 

Abstract. Recently melatonin has been established as a hormone with multiple biological 
effects. Nevertheless, the data about its effects on haemocoagulation are relatively 
limited.  
The present study was aimed to investigate melatonin effect(s) on the activity of plasma 
clotting factors V, XI, XII and XIII.  
The study included 52 white male Wistar rats weighing 200–220 g on a 12/12 h 
light/dark regimen. Daily doses of melatonin of 0.2 mg/kg b.m. and luzindole of 
0.4 mg/kg b.m. were used. Melatonin was administered s.c. twice daily at intervals of 12 
h, for three consecutive days. The animals were divided into four equal groups (n = 13) 
and injected as follows: group one – with saline, group two – with melatonin, group three 
– with luzindole, and group four – with luzindole and one hour later – with melatonin.  
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The necessary blood volume was obtained by a cardiac puncture under urethane narcosis. 
Plasma clotting factor activities were determined by Diagnostica Stago (France) enzyme 
tests, while aPTT was estimated by a routine coagulation method.  
Melatonin increased significantly (p < 0.001) factors V, XII and XIII, shortened aPTT 
(p < 0.001) and did not affect F XI. Luzindole applied both separately and in combination 
with melatonin lengthened aPTT (p < 0.001) and suppressed the activities of all clotting 
factors studied (p < 0.001).  
In conclusion, the data of this study provide evidence to assume that melatonin 
application is accompanied by a tendency to hypercoagulability. The decreased activity 
of the four clotting factors by luzindole, a nonselective inhibitor of melatonin receptors 
MT1 and MT2, may be evidence of their direct involvement in the expression of 
melatonin effects. Their blockade leads to a demonstrated tendency to hypocoagulability. 
 
3.4. Decheva L, Pashalieva I, Stancheva E, Nyagolov Y, Negrev N. Melatonin and the 
fibrinolytic system in the rat: effects on thrombin activatable fibrinolysis inhibitor 
(TAFI). Scripta scientifica medica, 2012, vol.44(1), suppl.1:129-132. 
 
Abstract. There is scanty and contracictory data about the effect of the hormone 
melatonin on fibrinolysis. The purpose of the present investigation is to study the effects 
of melatonin and its antagonist luzindole on TAFI (Thrombin Activatable Fibrinolysis 
Inhibitor) activity and plasma antigen level of TAFIa/TAFIai (TAFI activated/TAFIa 
inactivated) complex which are specific markers of plasma fibrinolytic activity. It was 
established that melatonin induced significant alterations in the examined parameters as 
TAFI activity increased while the plasma level of  TAFIa/TAFIai complex was strongly 
reduced. Luzindole being a non-selective antagonist of melatonin receptors diminished 
TAFI activity and elevated the plasma concentration of TAFIa/TAFIai complex. 
Luzindole pretreatment and subsequent melatonin application caused changes of the 
examined parameters which, in their essence, repeated the effect of the independent 
luzindole administration. The reptilase time was significantly decreased in all tested 
groups. The results obtained allowed us toaccept that melatonin significantly reduced 
TAFI activity and elevated TAFIa/TAFIai. The blockade of MT1 and MT2 melatonin 
receptors by luzindole eliminated the effect of this hormone on TAFI activity and 
TAFIa/TAFIai.  
 
 
3.5. Pashalieva I, Decheva L, Stancheva E, Nyagolov Y, Negrev N. Melatonin and 
Luzindole-induced effects on integral blood coagulation parameters in rat. Comptes 
rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 67, № 9, 2014, 1269-1274. (IF 0,284) 

 

Abstract. The role of melatonin in haemostasis is insufficiently determined. The study is 
aimed to investigate the effects of melatonin and luzindole (MT1 and MT2 melatonin 
receptor inhibitor) on integral haemocoagulation parameters. The study was performed 
on 52 male Wistar rats, kept at 12/12 h natural regimen dark/light. The daily doses of 
melatonin 0.2 mg/kg b.m. and luzindole 0.4 mg/kg b.m. were applied twice daily 
subcutaneously for three consecutive days. The rats were distributed into four equal 
groups ( n  = 13) and were treated as follows: the first group (control group) – by saline; 
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the second group – by melatonin; the third group – by luzindole; and the fourth group – 
by luzindole and an hour later by melatonin. The results indicate that melatonin 
significantly shortens the activated partial thromboplastin time (aPTT), prothrombin time 
(PT) and thrombin time (TT) ( p  < 0.001). Luzindole applied alone elongates aPTT, PT 
and TT ( p  < 0.001), which probably is a result of a suppressed endogenous melatonin 
secretion. Melatonin applied after luzindole pretreatment to a great extent repeats the 
effect of separate luzindole application. The results of the study suggest melatonin is 
significantly involved in haemocoagulation regulation leading to a tendency of 
hypercoagulability. The effects observed are accomplished both by modulation of the 
intrinsic and the extrinsic coagulation pathways, as well as by influence on conversion of 
fibrinogen to fibrin. 
 
3.6. Stancheva E, Negrev N, Nyagolov Y, Pashalieva I, Decheva L. Melatonin – a 
Regulator of Vitamin K-dependent Blood Coagulation Factors’ Plasma Levels and 
Activities. . Proceedings of Bulgarian Academy of Science, 2015, vol.68, issue № 3, 383-
390. (IF 0,219) 

 

Abstract. Recently multiple pleiotropic effects on various tissues have been attributed to 
the hormone melatonin. However, data about the effects of the hormone on blood 
coagulation system are rather scarce and controversial. This study was aimed to 
investigate melatonin influence on antigen concentration and plasma activities of vitamin 
K-dependent plasma clotting factors (F II, F VII, F IX and F X). The study was 
performed on 52 male Wistar rats, kept at 12/12 h natural regimen dark/light. The rats 
were distributed into four equal groups and were treated as follows: the first group 
(control group) – by saline; the second group – by melatonin; the third group – by 
luzindole; and the fourth group – by luzindole and an hour later by melatonin. The daily 
doses of melatonin 0.2 mg/kg b.m. and luzindole 0.4 mg/kg b.m. were applied twice daily 
subcutaneously for three consecutive days. Plasma clotting factor concentrations were 
measured by an ELISA method. Clotting factor activities were estimated by a kinetic 
coagulation method.  
Melatonin significantly elevated the levels of antigen concentrations of F VII: Ag ( p 
 < 0.01), F IX: Ag ( p  < 0.01), F X: Ag ( p  < 0.01), and F II:Ag ( p  < 0.001).The 
activities of all the vitamin K-dependent clotting factors studied were significantly raised 
( p  < 0.01) by melatonin too. Luzindole applied alone lowered ( p  < 0.001) plasma 
concentrations of F VII: Ag, F IX:Ag, F X:Ag, and F II:Ag, as well as activities F II, F 
VII and F IX ( p  < 0.001); and F X ( p  < 0.05). Melatonin injected one hour after 
luzindole pretreatment decreased the antigen concentrations of the four clotting factors 
studied ( p  < 0.001), and reduced the activities of F II and F IX ( p  < 0.001); and F VII 
and F X ( p  < 0.01). The results of the study indicate a tendency of hypercoagulability 
after melatonin application. Blockade of MT1 and MT2 melatonin receptors after 
separate luzindole application, as well as luzindole pretreatment followed by melatonin, 
reveal a definite tendency of hypocoagulability. 
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4. Статии в чужди периодични научни списания 

 
4.1. Негрев Н Н, Дечева Л Ю, Станчева Е Г, Великова М С. Экспериментальное 
изучение эффектов тиротропина и тиротропиносвобождающего гормона на 
тромбоцитопоэз и тромбопоэтиновую активност плазмы. Гематология и 
трансфузиология, 1997, т.42, 6:27-30. 
 
Резюме. Исследовано при физиологических условиях влияние тиротропного 
гормона (ТГ) – „Sigma” (1 МЕ на 1 кг массы тела) и тиротропиносвобождающего 
гормона (ТОГ) - „Sigma” (0,2 мг на 1 кг массы тела), которые вводили раз в день 
подкожно 3 последователных дня, на тромбоцитопоэз и тромбоцитопоэтиновую 
активность плазмы у крыс-самцов. Установлено, что все исследуемыепоказатели 
тромбоцитопоэза были сильно увеличены, ТГ повышал количество тромбоцитов на 
75,74% (р < 0,001), а ТОГ – на 67,81% (р < 0,002). Оба гормона значительно 
повышают процент включенного 75Se-M (селенометионина) как в 
новообразованных тромбоцитах (р < 0,001), так и в клетках мегакариоцитного ряда 
(р < 0,001), что являетса доказательством их положительного влияния на этот 
процесс. Показатели, характеризующие тромбоцитопоэтическую активность 
плазмы, также значительно увеличены (р < 0,001). Использованные дозы ТГ и ТОГ 
стимулируют тромбоцитопоэз у крыс. Повышенная тромбопоэтиновая активность 
плазмы, вероятно, является результатом активированного биосинтеза 
тромбопоэтина – основного гуморального регулятора тромбоцитопоэза.  
 
 
4.2. Paskalev D, Ikonomov V, Hristosov K, Decheva L. Some medical aspects of 
nutritional therapy in elderly chronic renal failure patients. Dialysis&Transplantation, 31, 
2002, 9:2-8.   (IF 0,490) 

 

Abstract. Elderly chronic renal failure (CRF) patients present special problems to the 
renal team. The signs due to senescence often superimpose on symptoms related to CRF. 
There are some specific age-associated problems in geriatric patients, such as diminished 
taste and smell perception, loss of teeth, constipation, poor physical condition, and 
psychosocial problems including economic limitations, social isolation, and depression. 
All of these conditions can impact negatively on the nutritional status in elderly CRF 
patients. A moderate protein restriction (0,6 – 0,8 g/kg/day) and an increased calorie 
intake (≥35 kcal/kg/day) are advised in elderly renal patients who are in the predialysis 
stage. Metabolic acidosis should be treated to prevent further catabolism, and more 
intensive nutritional monitoring is advocated to avoid occult malnutrition. 
A dietary protein intake of 1-1,2 g/kg/day is recommended in elderly hemodialysis (HD) 
patients. This high calorie requirement (about 35 kcal/kg/day)is needed in order to 
compensate for an existing negative balance. An increase in dialysis dose (produced by 
an increased blood flow) has been demonstrated to be insufficient to improve the 
malnutrition index in elderly HD patients. Thus, the impact of senescence per se may 
play a role in the development of prolonged malnutrition in elderly HD patients. 
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A new therapeutic trend for the treatment of malnutrition in CRF patients (and the elderly 
among them) is the use of recombinant forms of human growth hormone and insulin-like 
growth factor-1. 
 
 
4.3. Stoyanov Z, Decheva L, Pashalieva I, Nikolova P. Brain asymmetry, immunity, 
handedness. Centr.Eur.J.Med., 2012, vol.7, issue 1, pp 1-8. (IF 0,262) 

 

Abstract. The principle of symmetry-asymmetry is widely presented in the structural and 
functional organization of the nonliving and living nature. One of the most complex 
manifestations of this principle is the left-right asymmetry of the human brain. The 
present review summarizes previous and contemporary literary data regarding the role of 
brain asymmetry in neuroimmunomodulation. Some handedness-related peculiarities are 
outlined additionally. Brain asymmetry is considered to be imprinted in the formation and 
regulation of the individual’s responses and relationships at an immunological level with 
the external and internal environment. The assumptions that the hemispheres modulate 
immune response in an asymmetric manner have been confirmed in experiments on 
animals. Some autors assume that the right hemisphere plays an indirect role in 
neuroimmunomodulation, controlling and suppressing the left hemispheric inductive 
signals. 
 
 
  
5. Участие в учебници и учебни помагала 

 
5.1. Великова М, Ганчев Т, Георгиева М, Дечева Л, Димитров З, Милева В, Негрев 
Н, Николова П, Пашалиева И, Станчева Е.  Ръководство за практически 
упражнения по физиология на човека. Т.Ганчев(ред.). Варна, 2000, 311 стр. 
 
Разработени са две единици от Ръководството за практически упражнения по 
физиология – „Вегетативна нервна система” и „Сензорни функции на нервната 
система. Слухова и вестибуларни системи”. 
 
5.2. Дечева Л. Ендокринна функция на гонадите и плацентата. В: Ендокринна 
система. Клинико-физиологичен компендиум. З.Стоянов, К.Христозов, 
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