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до 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, 

ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД № 3-124/ 06.10.2022 Г. 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА СБАЛХЗ. 

Рецензия 

от проф. д-р Христо Борисов Тасков, д.м.н. 

Катедра по  микробиология и имунология. Медицински университет – Пловдив 

 

Относно: Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ в област на виеше 

образование 7. “Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1. ’’Медицина”, 

научна специалност ’’ Хематология и преливане на кръв ”, за нуждите на Специализирана 

болница за активно лечение на хематологични заболявания, с решение на Научния съвет, 

обнародвано в ДВ под № 496 в бр. 59 от 26.07.2022 г. 

Във връзка е процедурата: 

В настоящия конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ комисията, 

назначена със заповед №З-120/28.09.2022 е допуснат до участие един кандидат: д-р Лидия 

Иванова Гърчева. В комплекта от документи са представени всички изисквани от Закона за 

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

Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, София 

(СБАЛХЗ)  са съобразени и спазени. 

Биографични данни, професионална развитие 

Д-р Лидия Иванова Гърчева е родена на 26.08.1960  г. в гр. Враца. През 1985 год. 

завършва висшето си образование и придобива магистърска степен по Медицина в 

Медицинска академия гр. София. През следващата година започва работа като ординатор в 

Окръжен център по трансфузионна хематология, Окръжна болница, Разград. Между 1990 и 

2000 г. тя работи последователно в  Спешна лаборатория по трансфузионна хематология на 

Университетска болница „Царица Йоанна“, гр. София; Криобиологична лаборатория, 

Отделение по трансплантация на костен мозък в Национален център по детска 

онкохематология; Клинико-диагностичен блок. Специализирана болница за активно 

лечение на деца с онкохематологични заболявания център гр. София и Лаборатория по 
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хематопатология и имунология, сектор имунохимия; Специализирана болница за 

хематологични заболявания, гр. София. През този период е заемала длъжности: завеждащ 

лаборатория и завеждащ клинико-диагностичен блок.   

През 1992 г. Д-р Гърчева е придобила медицинска специалност „Трансузионна 

хематология“. 

От 2017 г. тя е свободен докторант към СБАЛХЗ по научна специалност 03.01.39 - 

“Хематология и преливане на кръв”, а през 2020 г. придобива ОНС „Доктор“ с 

дисертационен труд на тема “Възстановяване на имунната система след автоложна 

трансплантация на хемопоетични стволови клетки”. 

През периода 1996 – 2005 г д-р Гърчева провежда специализации във водещи 

европейски университети: Университетска болница, „St. Antoine“, Париж; Университетска 

болница,“Pitie- Salpetriere“, Париж; Клиника по хематология и онкология, Медицински 

университет, Хановер и Институт по хематология, Медицински католически университет 

„Sacro Cuore” Рим. Специализациите са в областта на: криобиология, обработка, 

замразяване и съхранение на стволови клетки; флоуцитометрия и имунофенотипизация на 

левкемии; имунологична реконструкция след автоложна трансплантация на стволови 

клетки. 

Д-р Гърчева владее френски, английски и руски езици. 

Научно-изследователска дейност 

1.  Публикационна активност 

В конкурса д-р Гърчева се представя с 38 научни труда в научно-медицински издания, 

включително автореферат на дисертационния труд и 4 публикации, свързани с 

дисертационния труд.  Д-р Гърчева  е представила справка за и участие в 78 научни форума, 

на които са представени еквивалентен брой доклади, презентации, постери.  Пет от 

участията са свързани с дисертационния труд. След като се изключат публикациите, 

свързани с дисертационния труд, за рецензиране приемам 33 научни труда. Те се 

разпределят както следва: Публикациите научни издания с научно рецензиране имат 

следните показатели: 

 

КАТЕГОРИЯ БРОЙ 

Научни трудове индексирани в SCOPUS 23 

Научни трудове в международни реферирани издания 12 

от тях с импакт фактор 9 
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Индексирани в SJR,  и Scopus (трудове 10,11 и 17)   3 

Научни трудове в български реферирани издания 21 

от тях с импакт фактор 15 

без импакт фактор 6 
 

Д-р Гърчева е единствен автор в една публикация, първи автор на 4; втори автор на 

3. Независимо от мястото на д-р Гърчева в авторския колектив, нейните научни приноси се 

открояват ясно, като специалист в  криобиология, обработка, замразяване и съхранение на 

стволови клетки  и  изследването на имунологична реконструкция след автоложна 

трансплантация на стволови клетки. 

1.1. Наукометрични показатели 

Общият импакт фактор (IF)  на публикациите е  30,237 . А общия рейтинг по Scopus 

е h- index = 5. Девет от публикациите на д-р Гърчева са цитирани  101 пъти в международни 

реферирани списания , а 8 от публикациите са цитирани 18 пъти в български издания. С това 

общият брой на установените цитирания е 119. 

1.2. Участие в научни форума (конгреси, конференции и симпозиуми) 

Д-р Гърчева е представила справка за участие с доклади и постери в 73 научни форума, от 

които 34 в чужбина и 39 в страната. Резюмета са публикувани в авторитетни научни издания, 

Тя е първи автор на 14 доклада и постера и втори автор – на 5.  

 

1.3. Справка за минималните национални изисквания за заемане на академична 

длъжност „Доцент“ 

Д-р Гърчева е представила детайлна справка за минималните национални изисквания за 

заемане на академична длъжност „Доцент“.  Тя има необходимият брой точки във всяка една 

от групите от А до Д, както следва : Група А (50 от 50); група В (114,33 от 100); група Г ( 

252,14 от 200) и група Г (1575 към 50).  С общ брой 1991л47 точки при минимално изисквани 

400, д-р Гърчева напълно значително надхвърля минималните национални изисквания за 

заемане на академична длъжност „Доцент“. 

 

2. Основни научни направления: 

Основните направления на научните разработки на д-р Лидия Гърчева са насочени главно в 

следните научни области: множествен миелом  и трансплантация на стволови клетки.  
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В областта на множествения миалом нейните изследвания са насочени към 

установяване на калориметрични биомаркари за проследяване на множествен миелом и 

пациенти с макроглобулинемия на Waldenström; за проява на IgA моноклонални 

имуноглобулини в множествени миеломни серуми; IgM гамопатии  и Bence Jones 

несекриторни серумни протеоми при мултипен миелом. В допълнение на това тя прави 

проучвания на  модифицирана мрежа за взаимодействие на протеини при  множествен 

миелом чрез микрокалориметрия. Изследванията  върху калориметричните маркери са 

разширени и върху други заболявания като колорактален карцином и шизофрения.  

Натрупаният опит върху проучванията на  калориметричните маркери д-р Гърчева използва 

за проучване на ефекта от автоложна трансплантация на стволови клетки при пациенти с 

множествен миелом. 

Следва да се изтъкне, че автоложната и алогенната трансплантация на стволови клетки 

е другата основна област на научните проучвания на д-р Гърчева. Тук се включва терапия с 

автоложна трансплантация на стволови клетки при болест на Ходжкин; автоложна 

трансплантация на периферни стволови клетки при автоимунни заболявания; автоложна 

трансплантация чрез приложение на кондициониран режим с редуциран интезитет; 

автоложна трансплантация при пациенти с остра левкемия. 

Особен интерес представляват проучванията на д-р Гърчева върху възстановяването на 

имунната система  след автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки.  

 

3. Научни и научно-приложни приноси 

3.1. Системни проучвания, свързани с проучване на възможностите за 

приложение на допълнителни методи на диагностиката и мониториране 

на мултипления миелом (ММ). 

Област в която д-р Гърчева има съществени научни и научно-приложни приноси е 

диагностиката и контрола на терапията на мултипления миелом.  

1. Тя за първи път в страната въвежда рутинното прилагане на капилярна 

електрофореза турбодиметричен анализ за количествено определяне на тежки/леки вериги, 

свободни леки вериги и съотношенията помежду им. Но несъмнено в най-голяма степен са 

приносите й в областта приложението на диференциална сканираща калориметрия (ДСК) за 

диагностика и проследяване ефекта на прилаганото лечение при мултиплен миелом. 

2. Оригинален научен принос е демонстрирането на потенциала на ДСК да открива 

появата на нестабилни форми на свободни леки вериги при MM и евентуално и при други 

патологии. Особен интерес представляват получените резултати, свързани с ДСК 
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мониторинг на пациенти, диагностицирани с несекреторен ММ, труден както за 

диагностициране така и при мониторинг с конвенционалните имунологични методи.  

3. Анализирано и оценено е клиничното значение на имунопарезата при 

трансплантирани пациенти с ММ посредством съотношението между нивата на двойката 

включени моноклонални тежки (HLC) /свободни леки eepurnfFLC) - iHLC/FLC и двойката 

невключените поликлонални тежки/свободни леки вериги (nHLC/FLC). Установено е, че 

нарушеното съотношение корелира с намалена обща преживяемост.  

4. За пръв път е демонстрирано, че типичните за здрави индивиди термодинамични 

параметри: температура на денатурация и специфична топлоекмост на преходите на 

основните плазмени белтъци се променят съществено в значителен брой от пациентите, 

диагностицирани с ММ и съответно могат да служат като калориметрични биомаркери и 

допълнителен биоаналитичен инструмент за скрининг на пациенти с това заболяване.  

5. За пръв път ДСК е приложена за термодинамично характеризиране на кръвен серум 

от пациенти с параноидна шизофрения, пациенти с ММ тип IgM и MW. Установено е, че 

мрежата от молекулни взаимодействия на плазмените белтъци е повлияна по различен 

начин в резултат на различни заболявания. Представените резултати са в подкрепа на тезата, 

че методът е подходящ за диагностични цели. Предложена е класификация на IgM MM и 

WM на базата на термодинамичното поведение на плазмения им протеом.  

6. За пръв път са съпоставени два неконвенционални метода/две биофизични техники- 

ДСК и NAD(P)H флуоресценция за изследване на кръвен серум от пациенти с ММ тип IgM 

с цел определяне на тяхната чувствителност и специфичност. Направеното обширно 

проучване показа, че NAD(P)H флуоресценцията има висока специфичност, но ниска 

чувствителност за откриване на случаи на IgM MM. Получените данни доказват, че ДСК 

превъзхожда NAD(P)H флуоресценцията като биофизичен маркер за откриване на IgM MM.  

7. За определяне на взаимозависимостите между калориметричните параметри и 

установените имунологични и биохимични параметри с цел валидирането на ДСК метода за 

клинично приложение за пръв път е приложен Интеркритериален анализ (ICRA), , който 

разкрива степента на корелация между множество параметри и ясно идентифицира тези, 

които са в силна съгласуваност помежду си. Резултатите разкриват нови взаимозависимости 

между калориметричните и биохимичните данни, получени от серумите на ММ пациенти. 

Резултатите показват, че тези математическите подходи могат да допълнят анализа на 

калориметричните набори от данни, генерирани за различни видове заболявания.  
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3.2. Системни проучвания, свързани с автоложна трансплантация на стволови 

клетки при пациенти с онкохематологични заболявания. 

Според мен д-р Гърчева има най-съществени научни и научно-приложни приноси в 

областта на трансплантацията на стволови клетки при онкохематологични заболявания  

1. За първи път в страната са осъществени и публикувани резултатите от 

проучвания, обхващащи обширен диапазон от различни етапи на 

трансплантационната програма. подготовка на клетъчния трансплантат и резултатите 

от проследяването на процесите на хематологично и имунологично възстановяване 

след автоложна трансплантация на стволови клетки (АТСК). 

2. На базата на протоколи на трансплантационни европейски центрове са 

изработени протоколи, обхващащи всички етапи на трансплантацията на 

стволови клетки.  Систематизираните резултати от приложението на отделните 

протоколи е довело  стандартизиране на обработката и постигане на максимална 

ефективност при приложението на трансплантационните концентрати 

(публикации № 6; 7; 10; 12). 

3. Създадените алгоритми е позволило въвеждане на  трансплантацията на 

стволови клетки трансплантационната методика като рутинен метод на лечение 

при пациенти с онкохематологични заболявания и  получаване на  резултати, 

които  са съпоставими с подобни на  утвърдени трансплантационни центрове, 

поставяйки страната ни на европейската трансплантационна карта. (№ 26; 28). 

4. Оригинален принос е приложението на автоложна и алогенна трансплантация 

на стволови клетки при пациенти с автоимунни заболявания и пациенти със 

солидни тумори (№ 21; 24). 

5. За първи път в литературата са изнесени данни, установяващи пряка зависимост 

между крайният успех, усложненията и преживяемостта на пациентите след 

АТСК  и навременно и балансирано възстановяване на имунната система. 

Установено е, че показателите за възстановяване на имунната система след 

АТСК са в пряка корелация с  прогнозирането на възможните усложнения и 

моделиране на терапевтични стратегии. В този смисъл те са могат са служат като 

прогностични маркери за мониториране на изхода от трансплантацията. (№ 7; 

11; 19; 23). 

6. Съществени оригинални научни приноси произтичат от изследванията върху 

NK-клетъчната популация след  АТСК. Така например  За първи път е 

проследена експресията на маркера CD160 върху NK-клетки и са установени 

трайно ниски нива на CD8(+)CD160(+)CD56(+) NK-клетки, което предполага 
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подтисната цитолитична NK-клетъчна активност за разлика от повишените нива 

на CD8+ клетки с висока цитотоксичност. Съпоставянето на тези данни с 

възстановяването на основните Т- В- клетъчни популации  показват, че NK-

клетките играят съществена роля в трансплантационната имунология (№ 1; 3). 

7. За първи път в страната e изготвен математически модел на левкопоезата, 

отчитащ въздействието на растежни фактори и периода на междинно 

диференциране на кръвните клетки. Установено е, че предложеният 

математически модел е приложим към процесите на реконструкция на T- , B- и 

NK клетките след АТХК, като стабилно състояние на модела се постига между 

50-ти и 90-ти ден, независимо от количеството на трансплантираните стволови 

клетки.( № 1; 4). 

 

4. Участие в научни проекти 

Във връзка с изследователската дейност, д-р Гърчева  участва активно в три 

изследователски проекта, финансирани от Фонд Научни изследвания: 

1. Тема: „Проучвания върху процесите на възстановяване на имунната система след 

трансплантация на хемопоетични стволови клетки“ Проект №ТК-717/06 -  Фонд“ 

Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката (2006-2008). 

2. Тема: Center of Exellence “Транслиращи изследвания в хематологията“  Проект 

№CVP01/19 - Фонд“Научни изследвания“ към Министерство на образованието и 

науката (2009-2013). 

3. Тема: Модификации в морфометричните, наномеханични и термодинамични 

параметри на периферни кръвни клетки - източник на нови диагностични маркери 

за невродегенеративни заболявания; КП-06-Н31/8 от 11.12.2019; Фонд “Научни 

изследвания“ към Министерство на образованието и науката, Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019. 

И трите проекта са пилотни проучвания в съответната област, завършени са в срок и 

получените данни са както с теоретична, така и с практическа насоченост. Те са с 

интердисциплинарно участие и биха били полезни за бъдещо сътрудничество. 

 

5. Учебно-преподавателска дейност 

Учебната работа на д-р Гърчева е свързано с провеждането на основен курсове и 

индивидуално обучение на специализанти в СБАЛХЗ-ЕАД.  Та е лектор от програмата на 

Основен курс по клинична хематология - тема „Болести на леките вериги. Болести на 

тежките вериги .Криоглобулинемия“. Води обучение на специализанти по трансфузионна 
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хематология на тема: „Клинична трансфузионна практика;“ и тема: „Имунохимична 

диагностика на хематологични неоплазии.“ Води също така практически занимания, в 

индивидуален курс на обучение с тема „Лабораторна диагностика на лимфомите".  

Заключение 

Познавам лично д-р Гърчева и съм свидетел на нейното възходящо научно и 

професионално развитие. Тя е водещ учен и специалист в областта на трансплантацията на 

стволови клетки при онкохематологични заболявания. Анализът на научно-

преподавателската, диагностично-лечебната дейност на д-р Гърчева показва, че тя 

надхвърля минималните национални изисквания за заемане на академична длъжност 

„Доцент“ и напълно отговаря на условията и изискванията по чл. 24 от ЗРАСРБ, 

качествените и количествени критерии за развитие на академичния състав, посочени в чл. 

126 от Правилника на СБАЛХЗ-ЕАД - София за придобиване на академичната длъжност 

„Доцент”. 

Изхождайки от това, убедено предлагам на почитаемите членове на научното жури  

да присъдят на д-р Лидия Иванова Гърчева академичната длъжност „ДОЦЕНТ” в област на 

виеше образование 7. “Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1. 

’’Медицина”, научна специалност ’’ Хематология и преливане на кръв ”, при  на СБАЛХЗ-

ЕАД – София. 

 

София, 1.11.2022 год.  

 

/ проф. д-р Христо Тасков д.м.н./ 


