
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

на дисертационния труд

„Проучване на регулаторните ефекти на аналози на витамин D върху калциево-

фосфорната обмяна при заместване на бъбречната функция„

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в област на висшето

образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално

направление 4. 3. Биологически науки и Научна специалност „Физиология на

животните и човека”

на

д-р Любка Юриева Дечева-Икономова,

Докторант на самостоятелна подготовка, Катедра по физиология и патофизиология,

Медицински факултет, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” гр.

Варна

Процедура по защитата:

Работата е реализирана в Катедра по физиология и патофизиология, където работи

като асистент докторантът на самостоятелна подготовка д-р Любка Юриева Дечева-

Икономова.

Дисертационният труд е обсъден, приет и предложен за официална защита на

разширен Катедрен съвет на Катедра по физиология и патофизиология, Медицински

факултет, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” гр. Варна, състоял се

на 23.05.2014 година.

С решение от заседание на Факултетния съвет на Факултета по медицина на МУ-

Варна по протокол № 39/09.06.2014 г. и със заповед на Ректора на МУ- Варна № Р-109-

105/16.06.2014 г. съм избран за член на научното жури.

На заседание на научното жури състояло се на 27.06.2014 съм определен да изготвя

рецензия по процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на

докторант на самостоятелна подготовка, д-р Любка Юриева Дечева-Икономова, Катедра



2

по физиология и патофизиология, Медицински факултет, Медицински университет

„Проф. д-р Параскев Стоянов” гр. Варна

Д-р Любка Юриева Дечева-Икономова е приготвила грижливо всички необходими

материали, справки и документи по процедурата за защита. Декларирам, че нямам

съавторство в публикациите на кандидатката.

Кратки биографични данни на кандидадатката:

Д-р Любка Дечева е завършила медицина в Медицински университет – Варна през

1985 година. От 1990 г. е асистент в Катедрата по физиология и патофизиология, МУ-

Варна, от 1993 г. старши асистент, а от 2003 година е главен асистент към същата

катедра. От 2006 г. е главен асистент към Катедра по медико-биологични науки, УНС по

физиология, патофизиология, микробиология и патоанатомия, Факултет по дентална

медицина, МУ-Варна. От 1994 година има специалност по Физиология на животните и

човека. Води упражнения по физиология на студенти по специалност медицина,

дентална медицина, фармация, помощник-фармацевт, рехабилитатор, лаборант,

рентгенов лаборант и лекции по избрани теми на студенти по медицина, рентгенови

лаборанти и рехабилитатори.

Актуалност на темата:

Темата на дисертационния труд е актуална и е в унисон със съвременните

изследвания. Избраната тема е важна както от научна, така и от приложно-практическо

гледна точка.

Структура на дисертационния труд:

Дисертационният труд е структуриран правилно, написан е на много добър език и е

представен във вид и обем, отговарящ на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за

приложението му и правилника на МУ – Варна. Постигнат е добър баланс между

отделните раздели.

Дисертационният труд е написан на 180 стандартни страници, като съдържа:

Въведение – 1 стр.; Литературен обзор - 65 стр.; Цел и  задачи – 1 стр.; Материал и

методи - 10 стр.; Резултати - 41 стр.; Обсъждане - 24 стр.; Изводи - 1 стр.; Обобщение -

2 стр.; Приноси – 2 стр.; Библиография – 31 стр.; Списък на публикациите и участията в

научни форуми, свързани с дисертационния труд – 1 стр..
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Библиографията включва 266 литературни източника, от които 11 на кирилица и 255

на латиница. Повече от половината от тях са от последните пет години.

Въведението е кратко, но умело въвежда в съществуващите проблеми и точно

представя тематиката на дисертационния труд.

Литературният обзор е написан компетентно, показва добра информираност и

критичен анализ на научните факти. Работено е коректно и старателно. Палитрата от

проучваните теми е доста широка. Обсъдени са обмяната на калция и на фосфатите в

норма и патология, физиологичната роля на бъбреците и обмяната на калция и

фосфатите при ХБЗ. Подробно е коментирана ролята на витамин D и на негови аналози

при ХБЗ. Анализирана е ролята на ПТХ, алкалната фосфатаза, С-реактивния протеин,

бета2-микроглобулина в калциево-фосфорната обмяна. Като достойнство на обзора

оценявам доброто онагледяване чрез включването на голям брой схеми и диаграми.

Прегледът на литературата включва съвременни източници, свързани с темата на

дисертационния труд. Личи много доброто познаване на същността на проблема от

страна на докторантката, способността й да анализира и обобщава литературните данни.

Налице е пълноценно познаване на изследвания кръг проблеми и добро позоваване на

съответните литературни източници. Направено е критично обсъждане на наличните в

литературата данни, набелязани са както установените зависимости, така и нерешените

въпроси. Добро впечатление правят изводите и обобщенията произтичащи от

литературния обзор, които обосновават предвижданите изследвания. Използваният език

е ясен и разбираем.

Целта и задачите на проучването се основават на задълбочения анализ направен в

литературния обзор. Целта е точно и ясно формулирана. Цел на изследването е да се

проучат регулаторните ефекти на аналози на витамин D върху калциево-фосфорната

обмяна при заместване на бъбречната функция в стадий 5 на хронично бъбречно

заболяване. За реализацията на целта много добре са формулирани и са логично

поставени изпълними задачи. Поставени са задачи да се изследва динамиката в

стойностите на калций, фосфор, алкална фосфатаза, паратхормона под въздействие на

калцитриол или на алфакалцитриол при заместителна терапия на бъбречната функция,

както и без прилагане  на аналози на витамин D при заместване на бъбречната функция в

стадий 5 на хронично бъбречно заболяване. В отделна задача е предвидено да се проучи
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динамиката на С-реактивен протеин и на бета2-микроглобулин под въздействие на

алфакалцитриол и калцитриол при заместителна терапия на бъбречната функция.

Задачите са ясни и конкретни, добре дефинирани, свързани с целта и демонстрират

важността и практическата стойност на разработвания проблем.

Считам, че дисертационния труд е изпълнен на добро методично ниво. Използвани са

адекватни, информативни и различни по характер методи и експериментални модели за

постигане на целите на дисертацията. Използваните методи са правилно подбрани,

съвременни, прецизно и точно описани. Те гарантират постигането на поставените цели

и задачи на дисертационния труд. Частта материали и методи е представена с точни и

конкретни параметри. Така описани отделните експериментални условия, би могло да се

възпрозведат без затруднения от всеки квалифициран специалист.

В дисертационния труд е представена много систематизирано голям обем извършена

работа. Проучванията са проведени с логична последователност. Убедително са

представени данните от отделните изследвания. Изяснявят се причините и

физиологичните защитни механизми при хипер и хипо калцемия и фосфатемия чрез

проучване на регулаторните ефекти на аналози на витамин D върху обмяната на калция

и на фосфора. Проучването е проведено при лица с пети стадий на хронично бъбречно

заболяване, което изисква заместване на бъбречната функция. Използвани са

алфакалцитриол, който е синтетичен аналог на витамин D хидроксилиран на 1-ва

позиция, който в черния дроб се хидроксилира на 25-та позиция и се превръща в

калцитриол, както и калцитриол. Съществува добра прегледност и документиране на

научните факти от собствените изследвания, което е характерно за целия научен труд.

Количеството на проведените експерименти е напълно достатъчно по обем. Проучвани

са освен класическите, свързани с костната обмяна ефекти на витамин D и въздействия

на витамина нетипични за минералната обмяна. Изследвани са промените на важни

показатели, особено при диализни пациенти - алкалната фосфатаза, отразяваща

процесите на костна активност, както и на паратхормона – един от основните регулатори

на минералната обмяна в организма. Приложението на алфакалцитриол води до значимо

намаление и стабилизиране на нивата на алкалната фосфатаза и на паратхормона в

плазмата за периода на проучване. Проучвани са и промените на острофазови маркери
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на възпалението като С-реактивен протеин и особено на бета2-микроглобулин, чието

отстраняване е затруднено поради увредената бъбречна функция.

Спазени са необходимите етични изисквания при провеждането на експериментите.

Проучването е одобрено от Комисията по етика на научните изследвания към МУ-

Варна. Извършен е адекватен анализ с помощта на подходящи и съвременни

статистически методи. Онагледяването е добре изпълнено – достатъчен брой таблици,

фигури и приложения.

Така системно, както е проведено изследването е построено обсъждането на

получените експериментални резулати. Д-р Дечева използва умело и задълбочено

обширните си литературни познания, за да обсъди и анализира критично собствените

резултати. Показано е, че аналозите на витамин D алфакалцитриол и калцитриол са

надежна възможност при изследване на калциево-фосфорната обмяна и постигане на

регулаторни ефекти при нейното нарушение. Умело е демонстрирано, че системното и

редовно определяне на бета2-микроглобулин в плазмата у диализни пациенти след

приложение на аналози на витамин D спомага за прецизиране на терапевтичното

поведение. Постоянното увеличаване на познанието за ролята на витамин D, не само в

областта на калциево-фосфорната хомеостаза, но особено в процесите на възпалението и

имунитета, ще спомогне за определяне на оптимална витамин D суплементираща

терапия.

Приноси на дисертационния труд:

Приносите се базират на цялостния анализ на информацията от литературния обзор и

анализа и обсъждането на собствените резултати. Те са добре формулирани и

пълноценно отразяват получените данни. Приносите на дисертационния труд са

оригинални, новаторски и с научно-теоретична и приложно-практическа стойност.

Приноси с научно-теоретичен характер: Направен е подробен обзор на съвременните

знания за различните патогенетични механизми при нарушение на минералната обмяна

настъпващи у болни с хронични бъбречни заболявания. Направен е обзор на клиничните

прояви породени от нарушение на минералната обмяна при болни с хронични бъбречни

заболявания, както и на актуалните знания за плейотропните ефекти на витамин D-

дериватите. Направено е обобщение на съвременните възможности за суплементация с

витамин D-деривати;
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Приноси с научно-експериментален характер: Дефиниран е изследователски модел за

проучване на регулаторните ефекти на аналози на витамин D върху калциево-

фосфорната обмяна.

Приноси с оригинален научно-изследователски характер: Осъществено е проучване на

регулаторните ефекти на алфакалцидол върху калциево-фосфорната обмяна, както и

сравнително проучване на регулаторните ефекти на алфакалцидол и калцитриол върху

калциево-фосфорната обмяна. Осъществено е проучване на плейотропните ефекти на

алфакалцидол, както и сравнително проучване на плейотропните ефекти на

алфакалцидол и калцитриол върху някои органи и системи.

Приноси с приложен и практически характер: Приложен е стабилен модел за

проучване на калциево-фосфорната обмяна при лица с липсващ или нисък синтез на

витамин D. Осъществен е модел за проучване на физиологичната регулация в условията

на заместване на липсваща биологична функция с изкуствени органи.

Приемам изводите и приносите на дисертационния труд като логично следствие от

пълноценнато решаване на поставените цел и задачи в дисертационния труд.

Критични бележки и препоръки:

За статистическата обработка на резултатите са използвани подходящи тестове. В

текста на дисертацията и на автореферата са означени коректно получените средни

стойности на изследваните показатели и стандартната грешка на средната аритметична.

В представените фигури, обаче не е означено стандартното отклонение. Това рязко

намалява тяхната стойност и смисъла от представянето им. Искам да подчертая, че

изследванията са проведени прецизно и гарантират точността и надежността на

получените резултати.

Въз основа на настоящия дисертационен труд са проведени голям брой експерименти

и е получен обилен експериментален материал. Публикувана е относително малка част

от него. Препоръчвам публикуване на обобщена статия в международно списание.

Автореферат:

Авторефератът е добре структуриран и отразява достатъчно пълно и точно основните

части и раздели на дисертационния труд, изследванията, резултатите и фактите, въз

основа на които са изведени приносите на автора. Авторефератът е подготвен съобразно
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изискванията на правилника на МУ- Варна и дава пълна представа за достойнствата на

дисертационния труд.

Публикации и участия в научни прояви във връзка с дисертацията:

Материали от дисертационния труд са публикувани в три научни статии на български

език. Представени са на четири научни прояви, едната от които в чужбина.

Заключение:

Представеният за рецензиране дисертационен труд на д-р Любка Юриева Дечева-

Икономова разглежда актуална,  теоретически и практически значима тематика, която е

обект на специален научен интерес. Д-р Дечева се е справила умело с формирането на

хипотези и изпълнението на поставените задачи. Хипотезите формирани от автора са

изследвани чрез подходящи съвременни подходи. Направен е задълбочен анализ и

обобщение на получените резултати. Демонстрирани са несъмнени възможности за

провеждане на съвременни научни изследвания. Работата е добре изработена, прецизно

подкрепена с литературни данни и добре представена.

Научните достойнства на дисертацията са доброто теоретично обосноваване, точното

подреждане на резултатите от проучването и адекватното им интерпретиране, умелото

обобщаване на собствените резултати и изтъкване на тяхната приложимост. В резултат

са изведени научни и научно-приложни резултати и приноси, даващи нови научни

знания и постижения, отговарящи на всички изисквания за получаване на

образователната и научна степен „доктор”.

Давам положителна оценка на проведеното проучване, представено в дисертационния

труд и в автореферата, постигнатите резултати и приноси и изразявам убеждението си,

че представеният дисертационен труд отговаря на възприетите изисквания на Закона за

развитие на академичния състав в Република България и на правилника за развитие на

Академичния състав на МУ- Варна.

Въз основа на гореизложените достойнства на дисертационния труд гласувам

положително и предлагам на членовете на научното жури да присъдят на д-р Любка

Юриева Дечева-Икономова образователната и научна степен „доктор”.

28.08.2014

София Професор д-р Радослав Гърчев дм, дм


