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До Председателя на научно жури, 

Определено със Заповед  №3-124/06.10.2022 г. 

на Изпълнителния директор 

на СБАЛХЗ – ЕАД 

 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

От проф. д-р Лиана Тодорова Герчева – Кючукова, д.м., 

Клиника по хематология при Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“ 

 

ОТНОСНО 

ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“ 

Професионално направление: „Здравеопазване и спорт“; 

Научна област: „Медицина“; 

Научна специалност: “Хематология и преливане на кръв”, шифър 03.01.39 

Обява в Държавен вестник: бр. 59/26.07.2022 г. 

Научна организация: Научен съвет при СБАЛХЗ – ЕАД 

 

ЕДИНСТВЕН КАНДИДАТ В КОНКУРСА: д-р Лидия Иванова Гърчева, д.м. 

 

1. КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ 

 Д-р Лидия Иванова Гърчева е завършила Медицинския факултет на Медицинска 

академия - София през 1985 г. През 1992 г. придобива специалност „Трансфузионна 

хематология“. Между 1996 и 2005 г. провежда редица специализации, свързани с усвояване 

на методите за придобиване, изследване и проследяване състоянието на хемопоетичните 

стволови клетки при автоложна и алогенна трансплантация, съответно в Университетските 

болници „St. Antoinе“ и „Pitie-Salpetriere" – Париж, Клиниката по хематология на 

Университетска болница – Хановер и Медицински католически университет ,,Sacro Cuore" 

– Рим. Професионалното си развитие д-р Гърчева започва от Окръжния център по 

трансфузионна хематология – гр. Разград, преминава през спешната лаборатория по 

трансфузионна хематология на болница „Царица Йоана“ – София, Националния център по 

детска онкохематология, където е завеждащ лаборатория по криопрезервация на костен 

мозък и понастоящем в лабораторията по имунология, сектор имунохимия при СБАЛХЗ. 

През 2020 г. успешно защитава дисертационен труд на тема: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 

ИМУННАТА СИСТЕМА СЛЕД АВТОЛОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ХЕМОПОЕТИЧНИ 

СТВОЛОВИ КЛЕТКИ“ за присъждане на научно-образователната степен „доктор“ по 

научна специалност „Хематология и преливане на кръв“. 

2. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
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 Д-р Лидия Гърчева, д.м. е автор и съавтор на редица публикации и доклади, изнесени 

у нас и в чужбина. За целта на настоящия конкурс представя 38 научни публикации, 4 от 

които свързани с дисертационния й труд (включително автореферат). От тях 14 са 

публикувани в чуждестранни списания (11 - в списания с IF) и 23 – в български издания. 

Участвала е в множество научни форуми в България и чужбина, видно от представените 78 

резюмета на изнесени доклади. Била е член на екипи при разработването на 3 национални 

проекта, финансирани от фонд „Научни изследвания“ при Министерството на 

образованието и науката. За периода 1993 – 2021 г. д-р Гърчева е цитирана 119 пъти от 

различни автори в чужбина (101) и България (18). 

  

№  Заглавие                                  Година    ISSN              IF       SJR 

1 Thermochimica Acta/2020*             2020 0040-6031 2.762 0.558 

2 Bone Marrow Transplantation 2019 0268-3369 4.725 1.639 

3 International Journal Bioautomation 2019 1314-1902  0.242 

4 Bone Marrow Transplantation 2018 0268-3369 4.674 1.726 

5 European Biophysics Journal             2018 0175-7571 2.527 0.831 

6 Thermochimica Acta                         2018 0040-6031 2.251 0.722 

7 Bone Marrow Transplantation 2017 0268-3369 4.497 1.935 

8 Thermochimica Acta                         2017 0040-6031 2.189 0.605 

9 Bone Marrow Transplantation 2016 0268-3369 3.874 1.986 

10 Hematology (Bulgaria)             2016 2367-7864  0.102 

11 Thermochimica Acta                         2015 0040-6031 1.938 0.697 

12 Analytical Chemistry                         2014 0003-2700 5.636 2.274 

13 Blood                                                 2014 0006-4971 10.452 6.414 

14 Bone Marrow Transplantation 2014 0268-3369 3.570 1.534 

15 Thermochimica Acta                         2013 0040-6031 2.105 0.625 

16 Bone Marrow Transplantation 2012 0268-3369 3.541 1.468 

17 Hematologica                                     2012 0390-6078 5.935 2.464 

18 Lecture Notes in Computer Science 2012 0302-9743  0.346 

19 Analytical Chemistry                         2011 0003-2700 5.856 2.616 

20 Bone Marrow Transplantation 2011 0268-3369 3.746 1.422 

21 Clinical and Transf Haematology 2011 0861-7880  0.1 

22 Hematologica                                     2011 0390-6078 6.424 2.477 

23 Bone Marrow Transplantation 2010 0268-3369 3.660 1.204 

24 Cytometry Part B-Clin Cytometry 2010 1552-4949 1.960 0.785 

25 Hematologica                                     2008 0390-6078 5.978 1.331 

26 Bone Marrow Transplantation 2007 0268-3369 3.000 1.122 

27 Clinical and Transf Haematology 2007 0861-7880  0.100 

28 Bone Marrow Transplantation 2005 0268-3369 2.643 0.856 

29 Clinical and Transf Haematology 2005 0861-7880  0.100 

30 Genes and Immunity                         2005 1466-4879 3.779 1.865 

31 Pediatriya                                     2005 0479-7876  0.101 

32 Anaesthesiology and Intensive Care 2004 1310-4284  0.100 

33 Bone Marrow Transplantation 2004 0268-3369 2.101 0.889 
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34 Clinical and Transf Haematology 2004 0861-7880  0.100 

35 Clinical Application of Immunology 2004 1312-0832  0.120 

36 Bone Marrow Transplantation 2003 0268-3369 2.172 0.860 

37 Clinical and Transf Haematology 2003 0861-7880  0.101 

38 Clinical Application of Immunology 2003 1312-0832  0.101 

39 European J of Human Genetics 2002 1018-4813 3.136 1.384 

40 HLA**                                     2002 2059-2302  1.027 

41 TISSUE ANTIGENS                         2002 0001-2815 2.158  

42 Akusherstvo I Ginekologiya             2001 0324-0959  0.101 

43 Pediatriya                                     2001 0479-7876  0.101 

          Общо IF 107.289 

 

3. ОБЛАСТИ НА НАУЧЕН ИНТЕРЕС И ОСНОВНИ ПРИНОСИ 

 Основната част от научно-изследователската дейност на д-р Гърчева е посветена на 

системни проучвания, свързани с автоложната трансплантация на хемопоетични 

стволови клетки при пациенти с онкохематологични заболявания, обхващащи 

обширен диапазон от различните етапи на трансплантационната програма. 

Конкретните приноси в тази област включват непосредственото й участие в пред-

трансплантационния етап на подготовка на клетъчния трансплантат и резултатите от 

проследяването на процесите на хематологично и имунологично възстановяване след 

осъщестгвеването на автоложна стволовоклетъчна трансплантация (АТСК). Разработените 

в продължение на години от д-р Гърчева протоколи позволяват стандартизиране на 

обработката на трансплантационните концентрати и постигане на максимална ефективност 

при приложението им (публикации № 6; 7; 10; 12 и участия № 6; 10; 12). Въведените 

алгоритми поставят началото на стандартизирани оперативни процедури при 

трансплантацията на стволови клетки в България. Получените резултати са съпоставими с 

такива на утвърдени в света центрове (публикации № 26; 28 и участия № 8; 14; 15; 17; 22; 

42; 44; 46; 47).  С участието на д-р Гърчева за първи път в страната са събрани и подготвени 

за трансплантация стволови клетки от кръв на пъпна връв, практика, която стои в основата 

на организирането на банки за съхранение на стволови клетки в България (публикации № 

21; 24). Анализирани са резултатите от приложението на автоложна и алогенна 

трансплантация при определени групи пациенти с онкохематологични, автоимунни 

заболявания и със солидни тумори (публикации № 26; 34; 37 и участия № 12; 18; 27; 31). В 

своя дисертационен труд и редица публикации д-р Гърчева подробно проследява 

механизмите на възстановяване на имунната система като база за прогнозиране на 

възможните усложнения и моделиране на нови терапевтични стратегии. Проучванията 

включват мониторирането на хематологичната и имунологична реконструкция, изучаване 

на факторите, повлияващи тези процеси и възможностите за определяне на нови, 

допълнителни прогностични маркери (публикации № 1; 2; 30 и участия № 7; 11; 19; 23). 

Установени са значими корелации на отделни параметри на пост-трансплантационния 



4 

клетъчен и хуморален имунитет с клиничното протичане и риска от усложнения и рецидиви 

(публикации № 3 и участия № 20; 21). За първи път в България д-р Гърчева доказва, че по-

високите нива на NK-клетките корелират статистически значимо с нисък риск от рецидиви 

(публикации № 1; 3) и (участия № 53). Също за първи път е проследена експресията на 

CD160 върху NK-клетките и са установени трайно ниски нива на CD8(+), CD160(+) и 

CD56(+) NK-клетки, свързани с подтисната цитолитична NK-клетъчна активност 

(публикации № 1; 3 и участия № 16). Изготвен е математически модел на левкопоезата, 

отчитащ въздействието на растежните фактори и периода на междинно диференциране на 

кръвните клетки, приложим към процесите на реконструкция на T- , B- и NK лимфоцити 

след АТСК (публикации № 1; 4). Приемам изцяло авторската самооценка на д-р Лидия 

Гърчева за научните приноси, свързани с проучванията при АСКТ. 

 Друга посока на научните разработки на д-р Гърчева са системни проучвания, 

свързани с прилагане на допълнителни методи на диагностика и мониториране при 

мултипления миелом (ММ). За първи път в страната, за целите на диагностиката и 

контрола на ефективността при лечение на ММ, д-р Гърчева въвежда метода на капилярна 

електрофореза. При определяне на резидуалните нива на моноклонални протеини, тя 

внедрява в рутинната практика турбодиметричен анализ за количествено определяне на 

тежки/леки вериги, свободни леки вериги и съотношенията между тях. В продължение на 

години д-р Гърчева е извършвала обширни проучвания и анализи на динамиката, както на 

патологичните, така и на нормалните имуноглобулини. Съвместно с екип на Института по 

биофизика – БАН са осъществени проучвания за приложението на диференциалната 

сканираща калориметрия (ДСК) при диагностика и проследяване ефекта от лечение при 

ММ. Проучванията включват приложение на метода микрокалориметрия, оценка на 

неговата надеждност, информативност и достъпност при пациенти с диагноза ММ. Д-р 

Гърчева доказва, че специфичните калориметрични параметри корелират с имунологичните 

маркери, отразяващи обективното състояние на пациентите и биха могли да се използват 

като биомаркери за ефекта от прилаганото лечение или при прогресията на заболяването. 

Проучени са резултатите от приложението на ДСК при всички възможни типове ММ, в 

зависимост от типа моноклонален протеин, количествата на маркера към диагнозата, както 

и при несекретиращия тип. Особен интерес представляват получените резултати, свързани 

с ДСК мониторинг на пациенти с несекретиращ ММ, труден както за диагностициране, така 

и  при мониторинг с конвенционалните имунологични методи. В поредица от участия в 

научни форуми д-р Гърчева доказва ролята на нарушеното съотношение включени/ 

невключени двойки тежки/леки вериги (iHLC/FLC – uHLC/FLC) преди и след АТСК при 

ММ като предиктивен маркер за скъсена PFS спрямо пациенти със запазено съотношение 

(участия № 29; 30; 38; 55; 56; 64; 69). В изнесени доклади, разработени в колектив, д-р 

Гърчева оценява клиничното значение на имунопарезата при трансплантирани пациенти 

посредством съотношението между нивата на двойката включени моноклонални 

тежки/свободни леки вериги – iHLC/FLC и двойката невключените поликлонални 

тежки/свободни леки вериги (nHLC/FLC). Доказва убедително, че персистиращата след 
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АТСК супресия на двойката не включени поликлонални uHLC/FLC е предиктивен маркер 

за значимо по-кратка PFS (участия № 32; 33; 64). За първи 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 (публикации № 11 и участие № 59). Предложена е 

класификация на термограмите при отделни патологии, базирана върху термодинамичното 

поведение на плазмения им протеом (публикации № 7; 9; 17 и участия № 26; 70; 71). 

Изследванията на статистически голям брой пациенти са принос за валидирането на 

калориметричния подход за диагностика (публикации № 15; 16 и участия № 35). Установени 

и определени са характерни ДСК профили за пациенти, диагностицирани с IgM MM и MW, 

които се различават съществено както от типичната за здрави индивиди термограма, така и 

от  ДСК профилите на други изследвани досега подтипове секреторен и несекреторен ММ. 

Предложена е класификация на IgM MM и WM на базата на термодинамичното поведение 

на плазмения им протеом (публикации № 9; 13 и участия № 35; 66; 76). За първи 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. Осъществено е обширно проучване, доказващо, 

че NAD(P)H флуоресценцията има висока специфичност, но ниска чувствителност при 

откриване на случаи на IgM MM и, че ДСК превъзхожда NAD(P)H флуоресценцията като 

биофизичен маркер за откриване на IgM MM (публикация № 10 и участие № 62). С цел 

валидиране на ДСК метода за клинично приложение, за първи път е приложен 

Интеркритериален анализ (ICRA). Резултатите показват, че тези математическите подходи 

могат да допълнят анализа на калориметричните набори от данни, генерирани за различни 

видове заболявания (публикации № 6; 12; 14 и участия № 60; 63). Приемам авторската 

самооценка по отношение на този дял от трудовете на д-р Гърчева. 

СПРАВКАТА за изпълнение на минималните национални изисквания за заемане на 

академична длъжност „доцент“, съгласно приложение към чл.1а, ал.1 на ЗРАСРБ дава 

достатъчно убедителна информация за научната дейност на д-р Лидия Гърчева, д.м. 

Група 

показатели 
Показател 

Брой 

точки за 

“доцент” 

Брой точки  

на   Лидия 

Гърчева 

Представени доказателства 

А 
1. Дисертационен труд за 

присъждане на образователна 

и научна степен „доктор“ 

50 50 

Автореферат на 

дисертационен труд за 

присъждане на научна степен 

„доктор“, 2020 

В 

ОБЩО ЗА ГРУПА “В” 100 114.33  

3. Хабилитационен труд - 

монография 
(100) -  
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Група 

показатели 
Показател 

Брой 

точки за 

“доцент” 

Брой точки  

на   Лидия 

Гърчева 

Представени доказателства 

4.Хабилитационен труд – 

научни публикации (не по-

малко от 10) в издания, които 

са реферирани и индексирани 

в световноизвестни бази 

данни с научна информация – 

60/n. 

 

(60/n) 

 

114.33 

Приложен списък публикации 

(В4) 

 

 ОБЩО ЗА ГРУПА “Г” 200 252.14  

 

5. Публикувана монография, 

която не е представена като 

основен хабилитационен труд 
(100) -  

 

6. Публикувана книга на 

базата на защитен 

дисертационен труд за 

присъждане на образователна 

и научна степен "доктор" или 

за присъждане на научна 

степен "доктор на науките" 

(40) -  

Г 

7. Научни публикации в 

издания, реферирани и 

индексирани в 

световноизвестни бази данни 

с научна информация (Web of 

Science и Scopus), извън 

хабилитационния труд (60/n) 

(60/n) 
236.14 

 

Приложен списък публикации 

(Г7) 

 

8. Научни публикации и 

доклади, публикувани в  

нереферирани списания с 

научно рецензиране (30/n) 

(30/n) 16 
Приложен списък публикации 

(Г7) 

9. Публикувана глава от 

колективна монография (20) -  

Д 

10. Цитирания в научни 

издания, монографии, 

колективни томове и патенти, 

реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни 

с научна информация (Web of 

Science и Scopus)(x 15т.) 

50 1575 

Приложена справка на ВУ – 

11 цитации в български 

списания, реферирани в 

Scopus (165 т.) 
Приложена справка на 

НАЦИД – 94 цитирания: 89 

бр. цитирания в списания, 

реферирани в Scopus  и 5 бр. 

в списания, реферирани в 

Web of Science (1410 т.) 
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Група 

показатели 
Показател 

Брой 

точки за 

“доцент” 

Брой точки  

на   Лидия 

Гърчева 

Представени доказателства 

Минимален 

общ брой 

точки 

Научна дейност 400 1991.47 

 

 

4. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 Д-р Лидия Гърчева, д-м. е представила справка за перманентно упражняваната от нея 

преподавателска дейност, която осъществява самостоятелно и като част от екипа на проф. 

д-р Маргарита Генова, а именно: 

✓ Води практическите занятия в индивидуален курс на обучение „Лабораторна 

диагностика на лимфомите“ 

✓ Лектор е по програмата „Основен курс по клинична хематология“ в раздела „Болести 

на леките вериги. Болести на тежките вериги. Криоглобулинемия“ 

✓ Обучава специализанти по клинична хематология в раздела „Трансфузионна 

клинична практика“ 

✓ Води обучение на специализанти по клинична хематология в раздела „Имунохимична 

диагностика на хематологичните неоплазми“ 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Д-р Лидия Гърчева е изграден учен, с наукометрични резултати, многократно 

надвишаващи минималните национални изисквания за заемане на академична длъжност 

„доцент“. Всички, изнесени по-горе данни ми позволяват да предложа на Уважаемото жури 

присъждане на АД „Доцент“ на д-р Лидия Гърчева, д.м. като убедено гласувам „ЗА“. 

 

София       Рецензент: 

 

30.10.2022 г.   (Проф. д-р Лиана Тодорова Герчева – Кючукова, д.м.) 

     

      

 


