
Информация за личния профил в катедрения сайта към този на Медицински факултет 

 

  

Име, Фамилия, научна степен: 
 

Любомир Любомиров Трайков, дбф 

Длъжност: 
Доцент 

Контакти: 

 

Стая 

Телефон (служебен и/или 

GSM) 

Електронна поща 

гр. София, п.к. 1431, ул. Здраве 2,  

Медико-биологичен комплекс, ет. 4 

416 

+359-2-9172-576 

+359-899030865 

lltraikov@hotmail.com; 

lltraikov@gmail.com; 

lltraikov@medfac.acad.bg  

 

 

Кратко представяне: 

През 1995 завършва с магистърска степен по молекулярна биология, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски”. През 1997 получава награда за най-добър млад 

учен на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. От 2000 е член на българския 

консултативен комитет на СЗО по въпросите на влиянието на нейонизиращите лъчения 

върху човешкото здраве. През 2001, получава докторска степен по Биофизика (диплома 

№27490 издадена от висшата акредиатационна комисия-ВАК, при специализирания 

научен съвет по молекулярна биология, биохимия и биофизика) 

През 2002 получава от Японската фондация по подпомагане и развитие на науката –

JSPS, двугодишна пост-докторска, специализация (2002-2004), към националния 

институт по опазване на общественото здраве-NIPH, Токио, Япония, с ръководител 

проф. Ш. Охкубо D.MSc.. Тема на специализацията „Изследване на действието на 

електромагнитни полета върху микроциркулацията на кръвно-мозъчната бариера-

BBB”, като специализира микрохирургични техники за имплантация на камери за 

интравитална флуоресцентна и конфокална микроскопия и изучаване на статуса на 

малки кръвоносни съдове (под 50 мкм) в животни in vivo.  

От 1996 до 2019 участва като член на научния колектив на 12 научни проекта. 

Рецензии към: American Journal of Life Sciences: ISSN: 2328-5702- since 2010; J. 

Biophysics and Structural Biology: ISSN: 2141-2200- since 2009; J. The Environmentalist: 

ISSN 0251-1088 since 2006; J. IEEE Access: ISSN: 2169-3536- since 2019 

Автор на 46 рецензирани статии в научни списания и книги, и на повече от 165 

доклада от конгреси и научни конференции. Книги: в Съавторство Стефан Т. Иванов, 

Любомир Л. Трайков- Обща Физика- Класическа физика, том 1; стр. 1-375 

издателство Херон-прес, 2010, София; ISBN:978 954-580 276-8 

Съавтор на:  “LECTURE NOTES IN MEDICAL BIOPHYSICS- FOR MEDICAL, 

DENTAL MEDICINE AND PHARMACEUTICAL STUDENTS”- on English, (Authors) 

prof. Boris Tenchov, prof. Rumyana Koynova and ass.prof. Lubomir Traikov,; (pp.1-450) in 

press-2019; ISBN 978-619-183-069-5, Simel-Press publishing house, Sofia, Bulgaria May, 

2019 

Съавтор на:  Лекции по Биофизика- за студенти по медицина, дентална медицина и 

фармация-акад. Борис Тенчов, проф. Румяна Койнова, гл.ас. Любомир Трайков- 

(стр.1-450) ISBN 978-619-183-068-8,Симел-прес издателска къща, София, България; 

под печат- Май 2019 
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Съавтор и преводач на книгата на СЗО “WHO handbook on- Establishing a Dialogue on 

Risks from Electromagnetic Fields” ISBN 954 91102 5 7, Sofia, Bulgaria, 2006 (with WHO 

permission) 

Преводач на книгата: Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine 7/E 

7th Edition by Gary D. Hammer  (Author), Stephen J. McPhee  (Author); book (pp.1-784) 

ISBN-13: 978-0071806008, New York-2014; Published by McGraw-Hill Education-

LANGE; Translated on Bulgarian, selected chapters (pp.1-616);  by Assistant prof. H. 

Nocheva, PhD., Assistant prof. L. Traikov, PhD. Assoc. prof. Roman Tashev, PhD. and 

Dimiter Kochev MD ; Editor of Bulgarian version prof. A. Bocheva, PhD. ISBN  978-619-

7417-37-1; Oxford educational centre-Sofia-2018. 

Главен редактор на: “PROCEEDINGS OF 12-th NATIONAL MEDICAL PHYSICS AND 

BIOMEDICAL ENGINEERING CONFERENCE NMPEC-2016”, - edited by: Lubomir 

Traikov, Boris Tenchov, Athanas Slavchev, Todor Bogdanov, Silvia Abarova, English 

edition; ISBN 978-954-91589-4-6, (pp.1-455) Simel-Press publishing house, Sofia, Bulgaria 

2016. 

Втори научен ръководител на 7 дипломанта и научен консултант на 35 студента от 

България и чужбина. 

Член на различни научни дружества и организации: Българското дружество по 

Биомедицинска физика и инженерство-БДБФИ от 1997; от 2008 г. Член на 

управителния съвет на дружеството. От 2009 до 2012 секретар на дружеството а от 2012 

до 2016 г. заместник председател. 

Европейската асоциация по изследвания на действието на нейонизиращи 

електромагнитни лъчения върху биологични системи-EBEA от 2002; 

Американска асоциация по биоелектромагнетизъм-BEMS от 2002; 

Американска асоциация по напредък и развитие на науката-AAAS от 2003; 

Биофизично дружество-BPS от 2009 г. 

Ню Йоркска академия на науките-NYAS от 2003 

Български консултативен съвет по бедствия и аварии към министерски съвет (Ядрени 

аварии и Био-тероризъм) от 2014 г. 

Експертен член на българския консултативен комитет към СЗО по въпросите на 

действието на ЕМП върху човешкото здраве. от 2000 г.; подновено със заповед на 

министъра на здравеопазването през 2014; със заповед РД-02-247/19.12.2014. 

 

Тема на дисертацията: 

(ако е приложимо) 

 
„Анализ на промените в луминесцентните характеристики на тилакоидна 

мембрана от PISUM SATIVUM L. под действието на физични и химични 

фактори- независимо и в комбинация“ 

 

„Analysis of the changes in luminescent characteristics of the thylakoid membrane 

by PISUM SATIVUM L. at physical and chemical factors impact  - independent and 

with combination” 

 

 

 

Научни интереси: 

 
По-голяма част от научните интереси  са в областта на действието на 

електромагнитните полета върху биологични обекти, разработката на животински 

моделни системи на сърдечно-съдови и невро-дегенеративни заболявания, както и 

развитие на интравиталната микроскопия за in vivo изследване на динамичните 



характеристики на малките кръвоносни съдове на мозъка. Разработка на алгоритъм за 

реално-времеви образен анализ на вазомоцията на кръвоносните съдове и последващ 

Фурие анализ на получения сигнал.  

Микрохирургични техники за: Имплантация на дорзална кожна камера-DSC (в BALB-

C и ICR мишки), Cranial Window CW (при мишки) и Rabbit Ear Chamber (зайци), за in 

vivo мониторинг на микроциркулацията; Хирургични техники за: канюлиране на 

артерии и подготовка на моделна система за онлайн директно измерване на BP-

Seldinger метод (при Wistar и SHR плъхове) 

Подготовка и създаване на животински модели на инсулт (чрез лигатура на средна 

церебрална артерия МСА при плъхове Wistar). 

Подготовка и създаване със стереотаксична рамка (Stoelting Ltd.) на унилатерални 

мозъчни лезии, животински модели на болестта на Паркинсон (чрез директна инфузия 

в мозъчния дял Substantia nigra на 6-OHDA и индуциране на лезии на ниво 

допаминови рецептори), модификация на метода от 2015 г. имплантиране на 

електроди за електрокортико-графия (ECoG) в мозък на плъховете. 

Получаване и индуциране със стереотаксична рамка (Stoelting Ltd.) на интрацеребро-

вентрикуларна инфузия на Streptozoticin-STZ модел на болест на Алцхаймер при 

плъхове чрез селективно интравентрикуларно инхибиране на GLUT-2 транспортери. 

Животински модел на болестта на Алцхаймер. 

Разработване на модифицирана техника за серийно събиране на цереброспинална 

течност от Cisterna Magna при плъхове. 

Интра-абдоминална имплантация на телеметрични импланти (Stellar Telemetry Ltd.) 

при малки животни за наблюдение на промени в кръвното налягане, сърдечната 

честота, температурата, ЕКГ, ЕЕГ (по био-потенциални канали). 

 

 


