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1. Монография- „Пробиотици при гастроинтестинални заболявания в детска 

възраст“. 

Представена е една монография, издадена през 2014 г. Тя съдържат пълно и 

задълбочено изследване на проблема за приложението на пробиотици при 

гастроинтестинални заболявания при деца. Монографията е озаглавена „Пробиотици 

при гастринтестинални заболявния в детска възраст“ е посочена от кандидата като 

хабилитационен труд. Хабилитационният труд е представен за предварителна 

рецензия на две хабилитирани лица, които също са изложени в приложението. Той е 

идентифициран с международен стандартен номер (ISBN), и е публикуван на хартиен 

носител в тираж 200бр. Подготвен е в обем 120 стр. и е форматиран според 

изискванията на автора и препоръките на печатницата. Библиографският списък 

съдържа над 200 източника, предимно от последните 5 години, изцяло оформен по 

изискванията на стандарта. 

 

2. Статии, публикувани в чуждестранни научни списания:  

Представени са 2 статии в чуждестранни научни списания. 1 от статиите е с 

импакт фактор IF=4.868 и е цитирана от други автори /общ брой на цитиранията: 49. И 

двете статии са колективни. Кандидатът е четвърти автор в една от публикациите и 

пети автор в другата. Статиите са публикувани на английски език. 

2.1.Chaldakov, G., M. Fiore, A. Tonchev, D. Dimitrov, R. Pancheva, G. Rancic, L. 

Aloe. Homo Obesus: A Metabotrophin-deficient spesies pharmacology and nutrition insight. 

- Current pharmaceutical design, 13, 2007, 21, 1-4.   

2.2. Chaldakov, G., A. Tonchev, M. Fiore, R. Pancheva et al. Implications for the 

Future of Obesity Management. - Peptides in energy balance and obesity.  Book Series: 

Frontiers in Nutritional Science, 2009, 4, 369-389. 

В повечето страни честотата на затлъстяването е повече от 15%, сотйност която 

се използва от СЗО за дефиниране на критичен праг за започване на интервенция в 

нутритивната епидемиология. В описаните статии се описва Нomo obesus ( дебелия 

човек) като скорошно фенотипно описание на Homo sapiens. По-точно се определя 



homo obesus като вид с недостиг на метаботрофни фактори ( метаботрофини) в това 

число ендогенни протеини, които играят важна роля за поддържането на глюкозната, 

липидната, енергийната и съдовата хомеостаза и също подобряват свързаните с 

метаболизма процеси като възпалението и заздравяването на рани. В описаните статии 

се  предполага, че фармацевтици, нутрацевтици и ксенохорметици насочени ктм 

транскрипционни, секреторни и/или сигнални пътища на метаботрофини, по-

специално адипонектин, нервен растежен фактор, Ил-10 могат да са ново средство за 

лечение на  Нomo obesus. Включен е кратък коментар за 1/ екзогенни метаботрофни 

вещества представители на различни класове лекарства; 2/ адипонутригеномика на 

живота. 

 

3. Статии, публикувани в български научни списания:  

Представените трудове се отнасят към 5 основни проблема, като 

в тях се правят следните по-важни приноси, групирани по тематични раздели, както 

следва: 

3.1. Клетъчна биология и адипобиология.  

1. Chaldakov, G., P. Ghenev, M. Andonov, K.Valchanov, A. Tonchev, R. Pancheva. Neural-

immune effector (NIE) cross-talk in vascular trophobiology: Proposal for new and yet not 

exploited purinergic regulatory mechanism. - Biomedical reviews, 3, 1994, 81-86. 

2. Chaldakov, G., K. Valchanov, A. Tonchev, R. Pancheva. Nerve-mast cell- nerve growth 

factor link: the mast cell as yin-yang modulator in inflammation and fibrosis (editorial). - 

Biomedical Reviews, 4, 1995, 1-6.  

3.Тончев, А., Д. Димитров, Р. Панчева и др. Адипобиология и адипофармокология - 

нови предизвикателства  в биомедицината. – Медицински преглед, 43, 2007, 2, 51-56. 

Възпалението и фибропролиферацията са биологични отговир с цел 

възстановяване от увреждащи  фактори.  Много години възпалителния процес се е 

считал за ефект от взаимодействието меджу левкоцитна инфилтрация и фибробластна 

активация. През последните 20 години се е оказало, обаче , че нервните клетки играят 

много важна роля, като тяхното участие включва и взаимодействие с мастоцитите. 

През седемдесетте години на миналия век е усатновена  NGF-индуцирана 

пролиферация на мастоцити в различни тъкани  на плъхове инжектирани с NGF. Това 

наблюдение придава специално значение на нервно-мастоцитната двустранна връзка 

включваща имунотрофичен ефект на класическия невротрофин NGF. В статиите с 

участие на кандидата се преследват доказателства за подобно взаимодействие касаещо 



отношението между имунни клетки, нервни клетки, ефекторни клетки и по този начин 

се разширява научната картина за ролята на отделните участници във възпалението. В 

статиите също се обръща внимание на ролята на адипокините в патогенезата на 

социално-знаичми заболявания.  

 

3.2.Заболяванията на съединителната тъкан в детска възраст 

1. Върбанова, Б., Р. Панчева, П. Генев, Е. Дянков, Б. Маневска. Паникулит на Weber-

Christian в детска възраст. - Ревматология, 10, 2002, 4, 62-66. 

2. Панчева, Р., Б. Върбанова. Паникулити. - Медицински преглед, 39, 2003, 1, 5-10. 

Съществува група редки заболявания в детска възраст, която се нарича 

паникулити. Тези болести засягат подкожната мастна тъкан и представляват 

динамичен рецидивиращ възпалителен процес, който обхваща различни клетки на 

имуниета и възпалението. В статиите на тази тема са представени клиничният опит на 

групата с участие на кандидата работеща в тази област, както и съвременните 

схващания относно класификацията, етиологията, клиничното представяне, 

хистологичната картина и терапия. 

 

3.3.Пробиотици. 

1.Панчева Р., М. Георгиева, В. Цанева. Профилактичен ефект на пробиотика 

„Ентеросан-основен” при диарии в детска възраст от вътреболничен произход. - В: 

Функционални храни. Хранителни добавки. Хранителни технологии. София, Филвест, 

2006. 61-64. 

2.Панчева, Р., М. Георгиева-Шакола, В. Цанева. Пробиотици и техните ефекти. - 

Педиатрия, 2004; суплемент 1, 56-60.   

3.Панчева, Р., В. Калева. Мукозити свързани с антитуморна терапия-съвременни 

стандарти за клинично поведение. - Списание на Българското Онкологично 

Дружество, 1, 2005, 2, 18-25. 

4. Панчева, Р., Д. Близнакова, М. Гълъбова, Кр. Стоева, Д. Петров и др. Ефективност 

на Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium bifidum при профилактика на диспепсии 

у хоспитализирани деца 0-7 години. - Scripta periodica, 10, 2007, 3, 28-37. 

5. Панчева, Р., М. Георгиева, В. Цанева. Антибиотик-асоциирана диария и пробиотици 

в детска възраст. – Педиатрия, 49, 2009, 3, 32-35. 

 

Идеята за благоприятния ефект на пробиотиците при лечение и профилактика 



на различни заболявания, възстановяване на здравето и поддържането му датира от 

началото на 20-ти век. Напоследък, обаче, има възраждане на интереса към 

пробиотиците ( още наречени биотерапевтични агенти) и техния непознат механизъм 

на действие. Пробиотиците са били прилагани терапевтично при модулиране на 

имунитета в гастроинтестиналния тракт, понижаване нивото на холестерола, 

профилактика на рак, подобряване лактазния дефицит, предотвратяване или 

намаляване риска от атопични заболявания, болест на Крон, диария, констипация, 

кандидиаза и инфекции на пикочните пътища. Разбира се от голямо значение е 

въпросът кой вид пробиотици е достатъчно научно изследван и подкрепен, за да се 

използва при хора. Целта на тeзи статие е да се направи обзор на последните научни 

данни за това и приведе доказателства за техния потенциал. Заедно с това 

публикациите представят изследванията в областта на приложение на пробиотиците в 

детска възраст през последните години на базата на двойно слепи, рандомизирани 

клинични проучвания и собствени данни.  

 

3.4.Нутригеномика 

1.Dimitrov, D., R. Pancheva, A. Tonchev et al. Nutrigenomics: DNA-Based individualized 

nutrition. - Biomedical Reviews, 17, 2006, 117-122. 

2.Димитров, Д., К. Стоева, Р. Панчева, А. Тончева. Нутригеномика – бъдещето на 

науката за хранене. – Ендокринология, 13, 2008, 2, 99-104. 

През последните години изследванията в областта на храненето са направили 

много важно пренасочване от епидемиология и физиология към молекулярна 

биология, адипобиология и генетика като по този начин са открили място за 

нутригеномиката. По този начин е започнало изследването на ефектите на храненето 

върху здравето и болестите на молекулно ниво. Статиите на тази тема насочват 

познанията в посока към този съвременен научен подход с цел осъзнаването, че микро- 

и макронутриентите могат да бъдат важни сигнали, които повиляват метаболитни 

пътища в клетки, но че те могат да са повиляни от генетични фактори и такива на 

околната среда. Това е причината поради която в съвремието има все повече 

публикации за т. нар. индивидуализирано хранене. 

 

3.5.Детско хранене 

Публикациите в тази област са във връзка с няколко подобласти:  



i. Теми като ествествено хранене, захранване, алергии при деца,хранене при деца 

с гастро-езофагеален рефлукс.  

1.Георгиева, М., Р. Панчева-Димитрова, С. Стефанов, В. Цанева. Още за алергията 

към белтъците на кравето мляко: диагностика и лечение. - Педиатрия, 48, 2008, 1, 42-

45. 

2.Георгиева, М., Р. Панчева, Б. Варбанова. Лечение на гастроезофагеалната рефлуксна 

болест в кърмаческа възраст. – Педиатрия, 49, 2009, 3, 47-50. 

3.Ушева Н., А. Попиванова, Р. Панчева, С. Попова. Консултантите по кърмене в 

подкрепа на естественото хранене на кърмачетата.- Scripra Scientifica Medica, 43, 2011, 

7, 97-100 

4.Панчева, Р. Алергичен проктоколит при кърмени деца и подход за елиминационна 

диета на майката. - Практическа педиатрия, 2013, 7, 3-4. 

5.Константинова, Д., Р. Панчева, М. Димова. Тенденции в състоянието на зъбния 

статус при девойки и младежи от горна училищна възраст във Варна. - Практическа 

педиатрия, 2013, 7, 16-18. 

6.Ушева, Н., С. Попова, Р. Панчева, К. Досич. Оценка на практики за кърмене и 

захранване на децата във варненска област съгласно индикаторите на СЗО. - 

Практическа педиатрия, 2013, 7, 8-12. 

7.Станчева, Р., Б. Кавалджиева, Р. Панчева. Консумация на пчелен мед сред 

варненското население. – Варненски медицински форум, 2, 2013, 2, 47-50. 

8.Георгиева М., Д. Найденова, Р. Панчева, Р. Станчева, С. Досев. Хранителни 

влакнини и ролята им в диетата на възрастни и деца. – Medinfo, 14, 2014, 2, 31-36. 

9.Арнаутска Хр. , Д.Константинова, Р. Панчева. Естественото хранене като ранна 

профилактика на ортодонтските деформации.-Практическа педиатрия, 2, 2014. 

10.Панчева Р., Д. Близнакова, Н. Ушева, Д. Найденова. Има ли ефект кърмата за 

профилактика на инфекциите на пикочните пътища? – Medinfo, 2014. 

 

Особено голямо внимание в статиите се обръща на естественото хранене и на 

това, че едно от най-важните решения, които трябва да вземе бъдещата майка е как да 

храни детето. Изтъкват се благоприятните ефекти на кърменето както за майката, така 

и за детето. Важно значение в статиите имат световните тенденцията да се намалява 

кърменето, което започва от създаването на адаптираните млека в края на 19-ти век. 

Най-нисък процент на кърмените деца в световен мащаб има през 60-те години на 20-

ти век. Докато през 1911г  58% от децата в САЩ са кърмени, то през 1966г те са 18%. 



Благоприятна тенденция за възвръщане на къменето се наблюдава отначало в 

Скандинавските страни от края на 80-те години, а после и в цял Свят през 90-те. Така 

например  в световен план изключителното кърмене на 4 месечна възраст  се е 

повишило от 48 на 52% през 1990г. 

У нас кърменето е била повсеместна практика през 40-те години, а през 1979 г 

само 33% от децата са на кърма до 6 месеца (Кръстева, Дойчинова). Според данни на 

УНИЦЕФ през 1995-2000г изключително кърмените деца на 4 месеца в Източна 

Европа са само 18%, докато средно за  Света е 43%, за Норвегия 62%, Среден Изток, 

Северна Африка 42%, Латинска Америка 38%, Южна Азия 44%. 

Във връзка с тази тревожна тенденция СЗО прави редица стъпки , за да 

подкрепи кърменето. Още през 1974година тя публикува резолюция за важността на 

кърменето; изготвя „Глобална стртегия за храненето на кърмачето и малкото дете”, в 

която се подчертава необходимостта от стимулиране на кърменето, насърчаването на 

майките, подкрепа от страна на здравните и държавни институции и апелира за 

привилегии за кърмещите майки. 

В публикациите по темата се обръща внимание на практиките на кърмене в 

нашата страна и по-специално в града ни, ролята на консултанта по кърмене, 

напредъка в подкрепата за кърмене с участието на обучени здравни специалисти и 

доброволни консултанти, важността на кърменто за профилактиа на опредлени 

заболявания на детето и майката.  

Други важни аспекти, на които се обръща внимание са хранителните алергии в 

детска възраст, значението на влакнините, ролята на меда в различни възрастови 

групи. 

 

ii.Малнутрицията при муковисцидоза (кистична фиброза). 

1.Панчева, Р. Подходи за превенция на малнутрицията у деца с муковисцидоза. - 

Практическа педиатрия, 2013, 2,18-20. 

2.Панчева Р., М. Георгиева. Малнутриция при деца с кистична фиброза. - Педиатрия, 

13, 2013, 4, стр.26-28 

Публикациите по тази тема обръщат внимание на следните по-важни моменти: 

Малнутрицията е все още голям проблем при децата с кистична фиброза (КФ) . 

Доказана е пряката й връзка с продължителността и качеството на живота . По тази 

причина подходите за превенцията и преодоляването й  са от особено голямо значение 

за грижата за децата с това заболяване.  



Недохранването има съответното въздействие върху прогресирането на 

болестта и е свързано с влошаване на качеството и продължителността на живота. 

Недохранване засяга функциите на дихателната мускулатура, намалява възможността 

за активно движение и води до имунологични нарушения. Лошото хранене при 

пациенти с  КФ е свързано с тежко белодробно засягане, което предполага, че 

недохранването може да бъде част от причинно-следствената връзка водеща до 

повишена смъртност. 

Основното следствие на недохранването при децата е забавянето на растежа, 

което неминуемо следва след изоставане в тегловния прираст. Нормалните стойности 

на теглото за възрастта, височината за възрастта и персентилите на теглото за 

височината са свързани с по-добра белодробна функция и повишена преживяемост за 

възрастни и деца .  

Точно поради тези причини се работи много активно за подобряване на 

хранителния статус на пациентите с  КФ. През последните 2 десетилетия той е 

значително подобрен в света, но за България официални данни за честотата на 

малнутрицията и недохранването при деца с  КФ няма. Не може да се прецени както 

тежестта на тези състояния, така и какъв обем мерки биха били подходящи за 

постигане на еутрофично състояние. Нещо повече, не е поставено началото на редовно 

мониториране и оценка на антропометричния и хранителен статус на пациентите. 

Макар че няма официални данни, по-малката продължителност на живота на тези 

пациенти у нас е печален факт. Заедно с това необходимостта от стандратизиран 

подход е все по-категорична в името на качеството на живот на децата с  КФ и във 

връзка с необходимостта за предвидимо позитивно развитие на грижата за тях.  

 

3.6.Диагноза и лечение на заболявания в детската гастроентерология и 

хепатология 

1.Панчева, Р., М. Георгиева, Л. Боянова. Съвременни аспекти на Helicobacter pylori 

инфекция при деца.- Педиатрия, 48, 2008, 3, 17-21.  

2.Georgieva, M., D. Konstantinova-Kanazireva, A. Savov, M. Jeleva, A. Atanassova, I. 

Krasnaliev, V. Iotova, R. Pancheva, V. Tzaneva. Wilson disease - clinical findings and 

diagnosis in children and adolescents. - Scripta Scientifica Medica, 41, 2009, 2, 150-153. 

 



Обръща се внимание на често срещани заболявания в детската гастроентерология, 

тяхната актуалност , диагностичен подход, затруднения и препоръки за съвременно 

лечение.  


