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Рецензия 

 

от проф. д-р Емануил Павлов Гачев, ДМН, върху научната и преподавателската дейност на 

доцент Бистра Цанева Калчева, ДФ, единствен кандидат в конкурса за “ПРОФЕСОР ПО 

БИОХИМИЯ” (направление 4.3), към Фармацевтичния факултет на Варненския 

медицински университет “Проф. П. Стоянов”, обявен в Държавен вестник, бр. 52 от 

10.07.2015г. 

Биографични бележки за кандидата.  

Единственият кандидат по конкурса Бистра Цанева Калчева, доцент по биохимия и доктор 

по фармация е родена на 21.04.1956 г. в Димитровград. Гимназиалното си образование 

получава във ІІ математическа гимназия – Варна. Завършва химическия факултет на СУ, 

като магистър ”химик – органик”, след това придобива  специалност „биохимия” от МУ-

София. От 2004г притежава и докторат по фармакология. Преминава през всички степени 

от асистент до доцент по биохимия (през 2007г.), към МУ – Варна. Представени са 16 

документа за следдипломни квалификации и специализации (в Англия, Германия и 

Италия), владее отлично писмено и говоримо английски, немски и руски езици. За конкурса 

кандидатката се представя с една наистина с образцово оформена документация. 

Учебно-преподавателска дейност.  

Доц. Калчева по документация има обща учебна натовареност през настоящата 2014/2015г  

от 411часа, включително 174 часа лекции. Тя изнася: 

1) лекционен курс по биохимия пред студенти по медицина, дентална медицина и 

фармакология; 

2) лекционен курс по инструментални методи – тематика, по която притежава висока 

професионална квалификация и е, така да се каже, нейната тясна допълнителна 

специалност; 

3) тя е и гост – лектор по проекти и програми в Италия, Германия, Полша, Чехия и Ромъния 

– това е едно съществено доказателство за квалификацията на кандидатката. 

      Във връзка с учебно-преподавателската  дейност ще подчертая и участието на 

кандидатката в написването и издаването (в съавторство) на 5 учебни помагала, от които 4 

след доцентурата. Ще спомена само „Задачи и практически упражнения по биохимия” 

отделно за студенти по медицина и за студенти по фармация, също и „Ръководство по 

биохимия” за студенти по дентална медицина и други.  Изготвените учебни помагала са 

съставени според програмите на курса по биохимия за студенти по медицина, дентална 

медицина и  фармация  в  Медицински университет „Проф. д-р  Параскев  Стоянов“. В 
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отделен раздел Калчева анализира подробно изискванията на които следва да отговарят 

учебните помагала по съответната дисциплина – с оглед на спецификата на отделните 

професионални направления – медицина, дентална медицина и фармация. Тъй като съм 

автор и на редица учебници  и помагала по биохимия заявявам, че не само съм впечатлен, 

но и съм съм напълно съгласен с този анализ.  

          Изброените до тук факти ми дават всички основания да призная отличната 

подготовка на доцент Калчева в областта на учебно-преподавателската работа. Това е силен 

аргумент в полза на нейната кандидатура за професор.  

Научно-изследователска дейност. 

За конкурса Калчева се представя, по моя преценка, с напълно достатъчен брой научни 

публикации. Освен споменатите вече 5 учебни помагала, налице са още и: 

1) 1 монография (в съавторство); 

2) 82 научни статии, от които половината (46) след доцентурата; от общия брой  29 са 

в чуждестранни списания, като от тези 29 - 12 са с импакт-фактор; 20 от тези 29 

статии са  след доцентурата; 

3) 88 участия в научни форуми (39 – след доцентурата); от тях 30 са в чужбина, като  

21 от тях са след доцентурата.  

Представена е и служебна справка за цитиранията в чужди източници – 495 на брой, и в 

наши – 39. Общият импакт-фактор възлиза на 20.320, като подчертавам, 16.859 е IF след 

хабилитацията. Тъй като Калчева се хабилитира през 2007 година, то и тук прави 

впечатление нейната наистина забележителната активност през последните години – също 

още един силен аргумент в полза на нейната кандидатура. 

Но не само това: доцент Калчева е била научен ръководител на двама дисертанти, 

успешно защитили своите дисертации по „клинична химия” и по „биоорганична химия”.  

Понастоящем тя е научен ръководител и на още двама дисертанти – факти, които показват, 

че доцент Калчева е не само  изтъкнат научен труженик, но и работи върху създаването на 

младо поколение бъдещи изследователи.  

Направления на научната дейност на кандидатката и оценка на съответните 

научни приноси.  

            І. Изследвания върху някои мастноразтворими витамини, основно D и К. 

Вярвах, че ще става дума за традиционната им  биологична функция, но с изненада 

открих наличието на принципно нови, неочаквани за мен връзки с редица 

заболявания.  Това са заболявания от типа на простатен карцином, вирусен хроничен 

хепатит С, хронична бъбречна болест (ХББ), затлъстяването при деца в предпубертетна 

възраст, както и остър диариен синдром при деца в ранна възраст. По това направление са 

публиквани 19 научни труда и е налице участие в 21 научни форуми.  Ще се спра само на 

някои от тях, отличаващи се с нетрадиционната формулировка на проблема, както и с 

значимостта на получените резултати.                  
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          Според мен, особено интересна и ценна е първата у нас публикация върху връзката 

на витамин D (25ОНD) с биопсично доказания рак на простатата (РСа) и доброкачествената 

хиперплазия (ДХП). Оказва се, че концентрацията на витамина при раково болните е 

значимо по-ниска (58нмол/л) в сравнение с тази при ДХП – 73нмол/л. Статистическият 

анализ също показва, че липсва корелация между концентрацията на витамина и на РSа, 

което допълнително умаловажава ролята на последния като диагностичен фактор. От тук и 

важната роля на витамина в профилактиката и терапията на това тежко и широко 

разпространено заболяване при мъжете, особено тези над 60 години.   

           Към статиите свързани с витамин D са и проучванията върху ролята му при болни от 

хроничен вирусен хепатит С. И тук се оказва, че е  налице обратна корелация между 

серумните нива на витамина и тежестта на заболяването, особено свързано с наличието на 

тежката цироза на черния дроб. Това дава основания да се предложи включването на 

витамина към цялостната терапия на това заболяване. 

             Получени са данни за сериозен дефицит на витамин D при всички пациенти с 

хронична бъбречна болест в различен стадий на заболяването, с явно подобрение на 

състоянието в резултат на терапия с витамин D. Изказана е хипотезата, че по-високите нива 

на 25OHD са отговорни за поддържане на функционалната активност на реналната 1-алфа 

хидроксилаза при болните от ХББ.  

             Изследваните деца със затлъстяване също показват витамин D дефицит, особено 

при момичетата. Налице е и влошен метаболитен статус, изразяващ се в намалена 

инсулинова чувствителност и повишен общ холестерол.  

              При деца с остра диария е установено, че над 50% имат нива под необходимия 

минимум за осъществяване на имуномодулиращото действие на калцитриол и активиране 

секрецията на антимикробни пептиди в лигавиците, независимо от сезона. Установена е 

ясна тенденция за  по-ниски   нива на витамин D, особено и при недостатъчно приемане на 

цинк с храната (главно храни от животински произход, съдържащи едновременно и двата 

фактора).   

  Проучванията върху съдържанието на мастноразтворими витамини в рибни видове, 

особено от Черноморието,  имат и съществен  практически принос, касаещ актуализиране 

на рецептурата и препоръките за диетично и лечебно хранене. 

         Друга  изследователска област е свързана с ролята на витамин К като кофактор в пост-

транслационното карбоксилиране и функционално активиране на редица екстрахепатални 

витамин К-зависими протеини. Новото в тази концепция е, че именно за тях  се приема, че 

са свързани с функции, различни от тези на кръвосъсирването. Тези протеини съдържат 

карбоксиглутаматни остатъци в свои домени (като костният Gla- протеин остеокалцин 

(OC), матриксният Gla-протеин (MGP) и регулаторният Gla-протеин  Gas6).  

          В тази връзка са изследвани жени с пост-менопаузна остеопороза и на пациентки с 

хронична бъбречна болест (ХББ) и костна болест, оценен по плазмените нива на 

некарбоксилирания остеокалцин (ucOC). Установено е, че добавянето на витамин К към 

основната терапия на жени с менопаузна остеопороза и костна болест, съпътстваща ХББ би   

довело до подобрение  на състоянието на костите.  

       Получени са ценни данни (при експерименти върху животни) за участието на 

некарбоксилирания остеокалцин (ucOC) в регулацията на глюкозната хомеостаза при 

експериментален модел на метаболитен синдром. Установени са ниски плазмени нива на 

некарбоксилирания остеокалцин, придружени с повишени концентрации на 
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триацилглицероли, холестерол и намалена инсулинова чувствителност, с което се обяснява 

наличието на чернодробна стеатоза и липоматоза на панкреаса. Приложението на витамин 

К подобрява инсулиновата чувствителност. Тези резултати съвпадат с хипотезата за 

наличието на лептин-инхибиран цикъл, в който некарбоксилираният остеокалцин, 

освобождаван от костите в хода на костната резорбция, стимулира продукцията на инсулин 

и инсулиновата чувствителност, а инсулинът пък повишава освобождаването на ucOC.  

           Интересите и постиженията на доцент Калчева в разгледаните до тук теми 

проличават и от факта, че тя приобщава към тези изследвания и своите дисертанти. Имам 

предвид защитения вече под нейно ръководство дисертационен труд за присъждане на ОНС 

„доктор“ на тема: „Определяне на витамин D статус и значение на субоптималните нива на 

витамин D за хода на някои хронични заболявания“. Понастоящем асистент към Катедрата 

подготвя под ръководството на доцент Калчева дисертационен труд на тема: „Връзка между 

витамин D и андрогенния статус при заболявания на простатата”. Що се отнася до ролята 

на цинка, и тук доцент Калчева е ръководител на защитена дисертация на тема: „Оценка на 

цинковия статус на деца в ранна възраст с остра диария и ефективност на допълнителната 

терапия с цинк“. Налице е и защитена дисертация на тема: „Мастноразтворими витамини в 

черноморски и сладководни риби“.    

 

II.  Биохимия на оксидативния стрес. Антиоксидантна активност на природни и 

синтетични продукти.  

      Добре запознат съм с факта, че проучванията в това направление са продължение и 

разширение на предходни изследвания върху оксидативния стрес и неговата роля в 

патогенезата на някои заболявания, както и терапевтичното приложение на 

антиоксидантите – това е традиционна тематика за Катедрата по биохимия на МУ – Варна. 

По тази причина тук ще  предложа по-общ поглед върху научните постижения. 

Подчертавам, обаче, че и тук доцент Калчева прави впечатление със своя оригинален,  

нетрадиционен поглед върху тази проблематика.  

           Изследанията от тази група са представени в 14 публикации и на 9 научни форуми. 

          Най-напред ще се спра върху  проучванията доказващи нови възможности за 

лечебното действие на ендогенния антиоксидант мелатонин. Така, при болни в терминален 

стадий на ХББ, поставени на хемодиализа  (а те са с намален антиоксидантен капацитет) се 

доказва, че при тях мелатонинът е подходящ като средство, допълващо комплексната 

терапия и е за препочитане пред използването на други антиоксиданти в голями дози, напр. 

като витамин С. Резултатите  от това проучване са с безспорна практическа стойност.  

         Термичните травми, т.е. обгарянията, предизвикват още и оксидативен стрес, при това  

не  само в мястото, засегнато от обгарянето, но и в отдалечени органи като бъбрек, стомах 

и др. Установява се, че антиоксиданти като алфа-токоферол, N-ацетилцистеин ограничават 

оксидативните  увреждания в стомашната мукоза, възникнали в резултат на подобни 

травми. При експериментални кожни обгаряния  (на плъхове) се установява, че 

посттравматичното прилагане на мелатонин намалява липидната пероксидация в стомашна 

мукоза и активира ендогенната антиоксидантна защита - резултати, които също са и с явна 

практическа стойност.  

           Бременността - едно масово явление - също е състояние, свързано с повишено 

образуване  на  активни кислородни форми. Получени са нови данни за повишена липидна 
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пероксидация и намалени нива на алфа-токоферол при бременни  с  риск от спонтанен аборт 

спрямо тези с нормална бременност. От резултатите става очевидно е, че вносът на 

физиологични антиоксиданти ще е с  благоприятен ефект и при тези състояния. 

 

         Проучване на антиоксидантната активност на природни и синтетични продукти също  

е традиционно за тази Катедра.  

            Така, изследвана е антиоксидантната активност на плодовия  сок от арония (Aronia 

Мelanocarpa) в експериментален модел на диабет тип 1, индуциран със стрептозотоцин. 

Установено е, че този сок прилаган перорално в продължение на 5 седмици потиска 

липидната пероксидация в панкраесната и бъбречната тъкани на опитните животни,  което 

дава основание за включване на сокът от арония в диетата на диабетно болни като 

допълващо лечебно  средство за предотвратяване на усложненията на захарния диабет, 

също свързани с оксидативня стрес.  

             Изследван е антиоксидантния потенциал на природни и синтетични фенолни 

съединения: растителните биофлавоноиди рутин и кверцетин и на 3-хидрокси-2,4-

(дитретичен-бутил)-хидроксианизол (DTBA) - антиоксидант в хранително-вкусовата 

промишленост. Чрез квантовохимични методи е доказана  тяхната  радикал-захващаща 

активност. Изследваните фенолни съединения намаляват улцерогенезата в стомашна 

мукоза чрез ограничаване на процесите  на  липидна пероксидация. И тук са налице нови 

данни с възможно терапевтично приложение. 

             Антиоксидантният капацитет на общи полифеноли в извлеци от 23 български 

лечебни растения, използвани под формата на чайове в народната медицина. Доказва се, че 

над 50% от изследваните български билки са с по-високо полифенолно съдържание и 

антиоксидантна мощ от мате, ройбос, ханибуш и черен чай.  

              Както е известно, не само системният алкохолизъм, но и други интоксикационни 

фактори довеждат до тежки увреждания на черния дроб от оксидационен характер. Затова 

от особен интерес са изследванията върху ефектите от етанолов екстракт от коренище на 

холошьонус (Holoschoenus vulgaris). Експериментално предизвиканото чрез CCl4 остро 

чернодробно увреждане  резко се подобрява  чрез екстракт от коренището, като се 

установява намаление на нивата на малондиалдехид и повишение на общите тиоли в 

кръвната плазма и в хомогенат от чернодробната тъкан. Впечатлен съм също и от 

снижените стойности на аминотрансферазите АсАТ и АлАТ, както и намалените 

патоморфологични промени в чернодробната тъкан на експерименталните животни.  

             

           ІІІ.  Наноматериали с приложение в медицината и фармацията . 

„Създаването на  ефективни лекарство-доставящи системи за транспорт, точно и безопасно 

освобождаване на лекарствени вещества в прицелните места на действие е обект на 

интензивно проучване в медицината и фармацията през последните години. Полимерните 

наночастици от биосъвместими и биоразградими полимери  са перспективни лекарствени 

носители за насочване на биологично-активните вещества към определени тъкани и клетки 

в организма. Включването   на   цитостатик в биоразградими наночастици може да  подобри 

поемането му от неопластичните клетки, да повиши терапевтичната ефективност и да 

намали страничните токсични ефекти.” (Това е цитат, с който съм напълно съгласен).  

          Получени са  нови  данни доказващи  намалената  токсичност на доксорубицина, ако 

е включен в ПБЦН (полибутилцианоакрилатни наночастици) върху опитни животни. 
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          Доказана е по-силната нефротоксичност на гела от силициев диоксид както и липсата 

на чернодробна и бъбречна токсичност за наногела от титанов диоксид при острия опит. 

При  хроничния   опит и при двата гела не е установена токсичност и промени в 

хематологичните показатели. 

         Установени  са  максималните  концентрации и дози на остра и хронична токсичност 

на изследваните наноматериали. 

 

             ІV. Съвременни подходи и добри практики в обучението по биохимия. Етика в 

научните изследвания и при публикуване на резултатите. На това направление вече се  

спрях по-горе. 

   В заключение, кандидатката за професор по биохимия към МУ-Варна доц. Бистра 

Цанева Калчева е доктор по фармация, член на Катедрата по биохимия, молекулярна 

биология и нутригеномика. Научните трудове на Калчева са публикувани и в реномирани 

международни списания. Безспорната значимост на рецензираните  трудове се потвърждава 

и от факта, че те са цитирани многократно: налице са до сега 534 цитата (!), с общ импакт 

фактор над 20 (20.320). Навсякъде са използвани модерни и сложни аналитични 

изследователски методики, налице са оригинални постановки и решения, както и 

задълбочен анализ на резултатите от изследванията. Като рецензент подкрепям личната 

справка на кандидатката за нейните научни приноси, които са безспорни и съществени.   

 

  За да бъде въздигнат един учен и преподавател в длъжност професор по биохимия към 

престижен университет, какъвто е МУ-Варна, е нужен опитен педагог, учен с 

нетрадиционно мислене,  в случая притежаващ и солидна фармакобиохимична 

квалификация, а такъв комплекс от качества според мен притежава доцент Калчева. 

Въз основа на казаното дотук препоръчвам доцентът по биохимия към 

Фармацевтичния факултет на МУ-Варна Бистра Цанева Калчева, доктор по 

фармация, да бъде избрана от научното жури  за професор по биохимия по обявения 

от МУ-Варна конкурс. 

София, 18.10.2015 г.                     Рецензент:  
 

                                                   (проф.д-р Емануил П. Гачев, д.м.н.) 


