СТАНОВИЩЕ
От Проф. Д-р Магдалена Иванова Лесева, дм
Относно процедурата за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на
висшето образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1.
”Медицина” и научната специалност „Дерматология и венерология” – 03.01.21, за
нуждите на Клиниката по вътрешни болести при УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” ЕАД.
(ДВ бр. 64/08.08.2017)

Кратки биографични данни: Д-р Янко Манолов Попов завършва 32 гимназия,
София през 1976г., а медицина в Медицинска академия, София през 1984г. Веднага след
това започва работа като общопрактикуващ лекар в гр.Бобошево, окр.Кюстендил. През
1985г. е назначен за научен сътрудник III ст. в НИДВ към МА-София. През 1989г. е избран
за старши асистент, а през 1993г. - за главен асистент. През 1989г. взема специалност по
кожни и венерически болести, през 1994 г. защитава дисертация, а през 1995г. придобива
образователната и научна степен „Доктор“. В продължение на 18 години д-р Попов е
главен административен лекар в Клиниката по кожни и венерически болести, УМБАЛ
„Александровска“. В периода 2005-2010г. е председател на фондация „Псориазис“. От
1993 до 2009г. е член на организационните комитети на ежегодно провежданите
Софийски дерматологични дни. През 2012г. работи в ДКЦ 17 ЕООД, София, а от 2013г. до
сега е на длъжност лекар-специалист по кожни и венерически болести в УМБАЛСМ
„Н.И.Пирогов“ ЕАД.
Член е на Българското дерматологично дружество, Европейската академия по
дерматология и венерология (2002г.), Френското дерматологично дружество (1998г.). През
2000г. печели наградата Gerda Frentz Fellowship Winner на Европейската академия по
дерматология и венерология, Женева. Има две специализации: в Клиниката по
дерматология, Безансон, Франция (1997г.) и в Клиниката по дерматология, Будапеща,
Унгария (2000г.)
За настоящият конкурс д-р Я. Попов представя 45 публикации (27 – в български и
14 – в чуждестранни списания) и 22 доклада, изнесени на международни и национални
научни форуми; 4 участия в учебници и 1 участие в ръководство. Четири от публикациите
са включени към дисертационния труд. Те, както и дисертационният труд за присъждане
на научната степен „доктор”, не подлежат на рецензия. Така, че становището ми се базира
на 41 научни статии, 22 съобщения на научни форуми и 5 участия в изготвяне на учебници
и ръководство.
От рецензираните 41 публикации, д-р Попов е самостоятелен автор на 4 (9,8%) от
тях; първи автор - на 11 (26,8%), втори автор - на 15 (36,6%) и трети и последващ автор – на

11 (26,8%). Самостоятелен автор е на 4 от учебниците и ръководствата и първи автор – на
един.
Общият импакт фактор на кандидата, съгласно служебна бележка
№404/14.09.2017г. от ЦМБ при МУ-София и от НАЦИД е 5,720. Към момента на подаване
на документите за конкурса са регистрирани 110 цитирания върху 15 от публикациите (70
в български източници и 40 – в чуждестранни), което доказва научната значимост на
продукцията на автора. Следва да се отбележат цитиранията в реномирани списания,
като: Journal of the American Academy of Dermatology, Current opinion in pediatrics, Allergy,
European Journal of Dermatology, International Journal of Dermatology и др. Общият импакт
фактор от цитиранията на автора е 22,352.
От всичко това правя заключение, че представената научна продукция е достатъчна
по обем и качество за участие в конкурса.
Допълнителни дейности, съгласно изискванията на чл. 55а от правилника за
развитието на академичния състав в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ за заемане на
академичната длъжност „доцент“:
Учебно-преподавателска дейност: От 1985г. до 2012г. д-р Попов участва в учебната
работа на Катедрата по дерматология и венерология, МУ-София, като: провежда
практически упражнения на студенти по медицина; участва в курсове за
общопрактикуващи лекари; ежегодно изнася лекции на специализанти от основния курс
по дерматология и венерология; изнася лекции в МУ-Медицински колеж „Филиал-Враца“
пред студенти по здравни грижи. Аудиторната му учебна натовареност е в размер на 209
часа за 2009/2010 г и 209 часа – за 2010/2011 г.
Лечебно-диагностична дейност: От 1985г. до 2012г. д-р Попов участва в лечебнодиагностичния процес в Клиниката по кожни и венерически болести, УМБАЛ
„Александровска“. През 1986г. той се включва в климатолечението на кожно болни в с.
Марикостиново. В периода 1998-2005г. участва активно в провеждането на организирано
морелечение на болни от псориазис в гр.Китен.
След 2013 г. д-р Попов работи като консултант на стационарни и амбулаторни
пациенти в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“. Общият брой консултирани болни е както следва: за
2015 г. – 1420 болни (515 хоспитализирани и 905 амбулаторни); за 2016 г. – 1465 болни
(612 хоспитализирани и 853 амбулаторни) и от 1.01. до 31.08. 2017 г. – 1164 души (425
хоспитализирани и 739 амбулаторни).
Очертават се четири основни научни направления в научните интереси и работата
на д-р Я. Попов и приноси от тях, както следва:
1.

Lichen ruber planus (Дисертационен труд, публ.№№15,16,19,24,29,31,34)

За първи път в Българската дерматологична наука се представят психосоматичните
проблеми на заболяването. Направен е подробен анализ на невротичните и депресивните
състояния, както и на психологичната характеристика на болните.
Извършени са актуални имунологични проучвания, които насочват към участието
на ендогенни фактори в патогенезата на лихена. Изследвани са имуноглобулини, С3 и С4 –
фракции на комплемента, протеазни инхибитори, антифосфолипидни антитела,
криоглобулини.
За първи път се прави подробно изследване на липидната обмяна при lichen ruber
planus. Липидните промени са разгледани във връзка с нарушенията на въглехидратната
обмяна, които могат да бъдат посочени като рискови фактори за възникването на
дерматозата. Проучено е и отношението на захарния диабет към тежестта на лихена.
Микробиологичните изследвания на коагулаза – негативните стафилококи, които
имат етиологична роля за възникване на инфекции у имунокомпрометирани хора, са
извършени с помощта на съвременни методи, включително биотипизиране и
резистотипизиране.

2.

Psoriasis vulgaris (публ.№№3,20,23,25,36,37)

Проучванията на автора са насочени към комбинирана терапия на болни с
псориазис, включваща морелечение. Комбинирането на локална терапия с калципотриол
и морелечение е оригинален български метод, който д-р Попов и съавторите му
препоръчват за приложение при болни с леко до умерено тежко протичащ псориазис през
лятото и есента. Съчетанието на локална терапия с калципотриол и СУТ е прилагания от тях
метод за лечение на леко протичащ до умерено тежък псориазис през зимата и пролетта.
Приложението на антиоксиданти по време на морелечение е разгледано в следните
направления: фотостареене на кожата и зависимостта му от излагане на действието на
морелечебния комплекс; оценка на съотношението възраст/клиничен ефект на
повлияване; определяне значението на давността на заболяването върху степента на
клинично повлияване; взаимодействие на посочените фактори и влиянието им върху
продължителността на постигнатата ремисия. Авторът отчита положителен ефект на
есенциалните фосфолипиди по време и след таласотерапия.
Оригинални проучвания на д-р Попов установяват благоприятното въздействие на
морелечението върху психопатологичните нарушения, което е най-изразено при
депресивните реакции (повишената уморяемост, раздразнителността и смущенията на
съня).
3. Епидемиологични проучвания (публ.№№9,14)
Направени са сравнителни проучвания на кожната патология в Института по
дерматология-София и дерматологичните заведения в България за 1989г. и 1995г.

4.

Редки клинични случаи (публ.№№13,18,29,32,33,38,39,40,41)

Д-р Попов се сблъсква в практиката си с уникални и редки клинични случаи на
дерматологични заболявания, които изучава в детайли и публикува като интересни и
значими в практическо отношение казуси. Тези публикации са съществени негови приноси
в дерматологичната наука и практика:










Генерализиран acanthosis nigricans при аденокарцином на стомаха.
Ювенилен acanthosis nigricans, свързан с комбинирана ендокринна патология и
артериална хипертония.
Лихеноиден дерматит при трима професионални футболисти с вероятно участие в
патогенезата на контактни алергени или фотоактивни вещества.
Драматична васкулопатия при болен с антифосфолипиден синдром.
Пиодерма гангренозум, асоциирана с агранулоцитоза при болна от псориазис,
лекувана с Methotrexate.
Остра генерализирана екзантемна пустулоза (AGEP) от Metoprolol и Metamizol –
първо съобщение в литературата.
Псориазис вулгарис, влошен от тетаничен анатоксин – първи съобщен случай в
литературата.
Паранеопластичен дерматомиозит при семином на тестиса – второ съобщение в
литературата.
Локализирана херпетична екзема с едностранно очно засягане.
Заключение: Д-р Янко Манолов Попов е известен български дерматолог,

безспорен авторитет в областта на Lichen ruber planus, псориазис и други кожновенерически заболявания, високо ценен от медици с различни клинични специалности, за
което свидетелстват и многобройните му цитирания. Той е изграден преподавател и автор
на научни помагала, завършен учен, с богат клничен опит в своята област, търсен
консултант от всички клинични специалности на многопрофилната болница, което личи от
богатата му консултативна дейност. Известен е с позициите си на професионалист и
етичен колега. Като приемам и оценявам научните приноси на публикациите му,
аналитичната

му

научна

мисъл,

широк

диференциално-диагностичен

подход,

преподавателския му талант и богат клиничен опит, убедено предлагам на Научното жури
да подкрепи и предложи на НС на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” избора на Д-р Я. Попов за
академична длъжност «Доцент» за нуждите на Клиниката по вътрешни болести.
08.11.2017 г.
София
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(Проф. Д-р Магдалена Иванова Лесева, дм)

