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                                                                             До ПРОФ. Д-Р  ИВА ХРИСТОВА, дмн 

Председател на научно жури определено със 

заповед №  421/11.09.2014 г. на Директора на 

НЦЗПБ-София 

                                       

                                        СТАНОВИЩЕ  

                                                от  

                                       Доц. Павел Б Теохаров,дмн  

 член на научното жури  по обявен конкурс за   заемане на академична длъжност „доцент” 

към Отдел Вирусология на НЦЗПБ в област на висше образование 7. “Здравеопазване и 

спорт” по професионално направление 7.1. “Медицина” и научна специалност 

“Вирусология” за нуждите на отдел „Вирусология“ на Национален Център по Заразни и 

Паразитни Болести– София. Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 53/ 27.06.2014г.  

Допуснат за участие е единствен кандидат д-р Любомира Николаева Крумова-Гломб. 

Д-р Любомира Николаева Крумова-Гломб е родена през 1962 г., гр. Русе. Завършва  висше 

образование в Медицински факултет на Висшия медицински институт на Медицинска 

академия – София спициалност медицина през 1987 година , като през 1995 придобива 

специалност вирусолгия. От 2011 год е доцент в Департамент „Вирусология” на Институт 

по микробиология “Стефан Ангелов” при БАН (от 2011 г.), а от 2012 год. ръководител на 

Департамент по Вирусология в Институт по микробиология “Стефан Ангелов” при БАН. 

Научно-изследователска дейност 

Представят се 31 статии, като 5 от тях са публикувани преди защита на образователната и 

научна степен „доктор”. Останалите 26 са публикувани след защитата. В около 50% от 

научната продукция д-р Любомира Николаева-Гломб е първи автор (15 статии), а в три 

статии е втори автор. Научната продукция включва 31 научни публикации, разпределени 

както следва:16 статии в международни реферирани списания като общият им импакт 

фактор е 19,67; 3 глави в книги, 3 статии в български списания;9 статии в сборници от 

международни и национални научни форуми. Научните резултати са докладвани като 

устни съобщения или са представени като постери в над 60 научни форума.  

Намерени са 72 цитирания на научните трудове (чрез ISI Web of Konowledge
SM

, Scopus
TM

, 

Google Scholar), като 65 от тях са от чуждестранни автори в реферирани списания, 

повечето от тях и с импакт фактор.  

Научната продукция отразява резултати от проучвания в актуална област на 

вирусологичната наука, а именно: експерименталната химиотерапия на вирусните 

инфекции. Редица публикации са посветени на търсенето и доказването на инхибиращ 
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ефект на различни съединения както от синтетичен, така и от природен произход върху 

репликацията in vitro и in vivo на вируси от различни таксономични групи, но най-широко 

са застъпени ентеровирусните модели (полиовируси; ваксиналните щамове на 

полиовируси тип 2 и 3; коксаки вируси А и В, еховируси, човешки риновирус 14). 

Ентеровирусите са предмет на изследване и обсъждане в преобладаващия брой от всички 

публикации и конгресни участия. Четири от публикациите са преди защитата на докторска 

степен. Те маркират обаче две от основните насоки на последващите научни интереси, а 

именно: широкоспектърния антивирусен скрийнинг и комбинираното приложение на 

антиентеровирусни средства. Тези статии са получили общо 72 цитирания, от които 65 от 

чужди автори. 

В научната дейност след защита на образователната и научна степен „доктор”на 

Любомира Гломб се групират следните направления : 

I. Антивирусен скрийнинг, насочен към откриване на перспективни инхибитори на 

вирусната репликация и в частност на инхибитори на репликацията на ентеровируси, 

аденовируси, грипни вируси и на респираторно-синцитиален вирус. 

 Резултатите от изследванията в това направление са представени в 15 научни статии и на 

22 научни форума. 

 Като по-важни приноси а могат да бъдат посочени:Разкриване на антивирусната 

активност на вещества с природен или синтетичен произход. Разкриване на инхибиращия 

ефект на гликозилираната функционална единица на хемоцианина на Rapana venosa върху 

репликацията in vitro на респираторно-синцитиалния вирус Внедряване, утвърждаване на 

прилагането, както и усъвършенстване на модерните и обективни колориметрични методи 

за определяне на антивирусната активност  

II. Охарактеризиране и определяне на начина на действие на оксоглауцин – ново 

антивирусно вещество с изразен инхибиращ ефект върху репликацията на ентеровирусите. 

Основните приноси в тази насока са:Определен е антивирусният ефект на оксоглауцин. 

Определен е антиентеровирусният спектър на действие на оксоглауцин.Селекционирани 

са резистентни към оксоглауцин мутанти на полиовирус 1 и шестте коксаки В вируса и са 

определени редица фенотипни характеристики на резистентното вирусно потомство  

   III. Комбинирано приложение на антиентеровирусни средства като перспективен подход 

за преодоляване на трудностите за осъществяване на ефективна терапия на 

ентеровирусните инфекции. В това направление могат да се изтъкнат следните 

приноси:Установено е съществуването на редица синергични високоефективни 

противоентеровирусни комбинации.Установен е антагонистичният характер на 

комбинациите, в които единият партньор е рибавирин. Внедрен е и е утвърден за широка 

лабораторна употреба триизмерният модел на Prichard и Shipman,предназначен за 

определяне на характера на взаимодействието при комбинирано приложение на 

инхибитори на вирусната репликация. Разработено е и е утвърдено прилагането на 

триизмерния модел на Prichard и Shipman, 1990 за определяне на комбинираната 

цитотоксичност, което се е превърнало в задължителен етап при охарактеризирането на 

характера на комбинирания антивирусен ефект. Приложена е методологията на 
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количествения анализ на взаимовръзката структура-активност (QSAR) за анализ на смеси 

от антнвирусни съединения. 

IV.  Изследване на т.нар. вирусен фитнес по отношение на антивирусната терапия- 

изменчивост и адаптация на вирусното потомство към среда, съдържаща вирусен 

инхибитор. селекция на резистентно и/или зависимо към инхибитора вирусно потомство, 

скорост и механизъм на възникване на резистентността, условия за възникване на 

резистетност и зависимост, реверсия при отнемане на натиска на инхибитора. 

V.  Широкоспектърен вирусоциден скрийнинг, подпомагащ разработването на 

модернивирусоцидни средства.В това направление могат да се изтъкнат следните 

приноси: Внедряване и утвърждаване на приложението на съвременни и прецизни методи 

за определяне на вирусоцидна активност. Участие в международен колектив, определил 

спектъра на вирусоцидно действие на дезинфектанта за ръце, повърхности и инструменти 

Monorapid  ® Synergy, който впоследствие е внедрен за промишлено производство и е 

разрешен за клинична употреба, като дезинфектант в редица страни на Европа и Северна 

Америка. Разработен е експериментален in vitro модел за репликация на вируса 

на_хепатит А в клетъчна линия  FRhK-4. подходящ за антивирусните и вирусоцидните 

скрийниги. 

Учебно-преподавателска дейност 

За периода от 2000 г. досега ръководството на разработката на 11 дипломни работи 

запридобивдне   на   магистърска   степен   по   молекулярна   вирусология   от   

Софиийски университeт  „Св. Климент Охридски" . Д-р Любомира Николаева Крумова-

Гломб има за перида 2009-2014 год учебна натовареност възлизаща на 195 часа лекции и 

623 часа упражнения.      

Д-р Любомира Николаева Крумова-Гломб има участие в 20 международни и национални 

научно-изследователски проекти. 

В заключение, предвид изложените високи научни постижения, участие в голям брой 

научни проекти и ръковдство на дипломанти,предлагам на научното жури да присъди 

академична длъжност „доцент” на Д-р Любомира Николаева Крумова-Гломб.Тя отговаря 

напълно на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Р България и 

Правилника за приложението му в НЦЗПБ за заемане на академичната длъжност 

„Доцент". 

1.10.2014 г. 

София                                                       Подпис: 

                                                                  

                                                              /Доц. Павел Б Теохаров,дмн/ 


