
С Т А Н О В И Щ Е  

 

от доц. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.н., 

Ръководител на Катедра по физиология и патофизиология,  

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 

 

 

Относно: Дисертационен труд на тема „Проучване на регулаторните ефекти на 

аналози на витамин D върху калциево-фосфорната обмяна при заместване на 

бъбречната функция“, за присъждане на ОНС „доктор“ на д-р Любка Юриева 

Дечева–Икономова. 

 

 

С решение на Председателя на Научното жури от 27.06.2014 г. съм 

определен да представя становище относно дисертационния труд на д -р Любка 

Юриева Дечева–Икономова, за присъждане на ОНС „доктор“. 

 

Оценка на актуалността на темата 

 

Представената научна разработка може да се оцени като  актуална по две 

причини. Първата е, че тя кореспондира на видните в последните години усилия да 

се детайлизира терапевтичния капацитет на витaмин D при пациенти с хронично 

бъбречно заболяване. Дори беглата справка в базата данни Scopus открива за 

последните година и половина над 400 публикации кореспондиращи с проблема. В 

тази връзка следва да се подчертае, че в литературния обзор докторантът създава 

ясна представа за съвременното състояние в проучванията по проблема и 

демонстрира научна зрелост в боравенето с литературни източници и 

интерпретирането на литературни данни. 

Втората причина поради която разработката може да се оцени като актуална 

е нейният интердисциплинарен характер. В научната медицинска литература по 

света е налице категорична тенденция клиничните проблеми да се дискутират в 

тясна връзка и на фона на физиологичната норма. Разработката е олицетворение на 

това, което в страните с модерни стандарти в науката съществува и се развива като 

медицинска физиология, но за съжаление у нас все още се лута между физиология, 

патофизиология и клинична медицина. 

 

Оценка на резултатите 

 

Представените резултати са получени в хода на изпълнението на четири 

целесъобразно формулирани задачи. Изследваните показатели (нива на калций, 

фосфор, алкална фосфатаза, паратхормон) са достатъчно информативни за 

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

фосфорната обмяна при заместване на бъбречната функция в стадий 5 на 

хроничното бъбречно заболяване. В подкрепа на това ще спомена например, че 



според заключенията на Kidney Dialysis Outcomes Quality Initiative (2003) нивото 

на паратиреоиден хормон в серума е особено надежден индикатор за проследяване 

на ефектите от приложението на аналози на витамин D при пациенти с хронично 

бъбречно заболяване. Внимание заслужава идеята на докторанта да изследва 

зависимостта между нива на острофазови маркери на възпалението, като С -

реактивен протеин и бета2-микроглобулин, и приложението на аналози на витамин 

D при пациенти с хронично бъбречно заболяване. Резултатите от тази част на 

изследването имат отношение към дискусията за потенциалния конфликт между 

противовъзпалителния ефект на по-високите дози на витамин D и негативния 

ефект на тези дози върху минералния метаболизъм. 

Резултатите са ясно представени и добре онагледени с 41 фигури. В 

обсъждането са коректно интерпретирани и съотнесени към данните от 

публикации, появили се в последните години. Популяризирани са чрез 3 

публикации в български научни списания и 4 участия в научни форуми (един в 

чужбина – 50
th

 Annual meeting of the American Society of Nephrology, 2008). 

 

Оценка на приносите 

 

Приемам самооценката на докторанта, че разработеният дисертационен труд 

съдържа приноси от научно-теоретично естество, с оригинален научно-

експериментален и научно-изследователски характер, и приноси с приложна и 

практическа стойност. Оценявам по достойнство факта, че определени изследвания 

са проведени за първи път у нас (приноси (9)3.1, (9)3.2, (9)3.3 и (9)3.4). Специална 

положителна оценка заслужават още два елемента на научната разработка: първо, 

моделирането на работещ клинико-физиологичен модел за изследване на 

калциево-фосфорната обмяна при лица с липсващ или нисък синтез на витамин D и 

респективно на регулаторните ефекти на аналози на витамин D при такива лица 

(приноси (9)2.1 и (9)4.1), и второ – реализирането на ефективен модел на 

взаимодействие на предклиничната с клиничната медицина за провеждане на 

научни изследвания (принос (9)4.2). 

 

Критични бележки и препоръки към дисертационния труд  

 

Предвид актуалността и значимостта на изследването, и полезността на 

получените данни, считам, че би билo уместно резултатите от дисертационния 

труд да се популяризират и чрез публикации в чуждестранни и международни 

научни издания. 

 

Заключение 

 

За оценка и защита пред научно жури е представен  дисертационен труд с 

интердисциплинарен характер, третиращ актуален и значим клинико-

физиологичен проблем – регулаторните ефекти на аналози на витамин D върху 

калциево-фосфорната обмяна при заместване на бъбречната функция в стадий 5 на 



хроничното бъбречно заболяване. На базата на аналитичен литературен обзор и 

резултатите от собствени изследвания са направени изводи и заключения с 

фундаментално-медицинска и клинична стойност, и с приносен характер. Чрез 

своя дисертационен труд докторантът д-р Любка Юриева Дечева–Икономова 

демонстрира задълбочени теоретични знания и способности за самостоятелни 

научни изследвания. Считам, че са изпълнени изискванията на Закона за развитие 

на академичния състав в Република България, Правилника за приложението му и 

на Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Варна. Предвид 

гореизложеното давам убедено своя глас за присъждане на ОНС ”доктор” на д -р 

Любка Юриева Дечева–Икономова. 

 

 

 

Доц. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. 

 

22.08.2014 г. 

Варна 

 


