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момента, след спечелен конкурс е асистент в Клиника по 

ендокринология на същата болница. 

Има признати специалности по „Вътрешни болести“ – 2005 г., и 

„Ендокринология и болести на обмяната“ – 2012 г. През 2017 година 

придобива магистърска степен – „Обществено здраве и здравен 

мениджмънт“. 

Член е на Български лекарски съюз, Българско дружество по 

ендокринология, Българска диабетна асоциация и Европейската 

асоциация по изучаване на диабета (EASD). 

Владее писмено и говоримо английски език. Притежава 

достатъчна компютърна грамотност. 

 Темата на представения дисертационен труд е изключително 

актуална от практическа и научно-теоритична гледна точка, предвид 

голямото значение на метаболитния синдром, дължащо се както на 

нарастващата му честота сред населението на света, така също и 

връзката между него и други обществено-значими заболявания като 

захарен диабет и болести на сърдечно-съдовата система. Пречупени 

през призмата за проинфламаторния статус на този синдром се 

откриват връзки и перспективи към други подобни състояния – 

атеросклероза, стареене, хронични бъбречни заболявания, 

канцерогенеза. 

Съществуващите съобщения, че хората със затлъстяване и метаболитен 

синдром имат променени серумни нива на инфламаторните цитокини, 

като TNF-𝛼, CRP, интерлевкини (IL-6, IL-18), но данните за връзка 

между лимфоцитните субпопулации при тези пациенти са оскъдни. В 

този смисъл, малко е известно за възможността тези маркери да бъдат 
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използвани като прогностични критерии за развитието на 

неблагоприятни последици. 

По тези причини, представената тема на дисертационен труд е 

изключително актуална и съвременна, както от научна, така също и от 

практическа гледна точка. 

Дисертационният труд е написан на 185 стандартни машинописни 

страници,  библиографската справка съдържа 210 заглавия, от които 6 

на кирилица и 204 - на латиница. 

Литературният обзор е изключително изчерпателен и стегнат, 

представен на 34 страници и отразява съвременните виждания и 

концепции както за вродения и придобит имунитет, така и за 

промените в двата типа при пациенти със затлъстяване и оформена 

констелация за метаболитен синдром. Той води логически до 

поставената цел на дисертационния труд: “Да се проучат нивата на 

цитокините: интерлевкин-1, интерлевкин-6, тумор-некротичен 

фактор алфа и лимфоцитните субпопулации в периферната кръв като 

маркери за нискостепенно хронично възпаление и имунен отговор при 

пациенти с метаболитен синдром и да се анализира взаимовръзката 

им с различните клинико-лабораторни отклонения, включени като 

компоненти в характеристиката му”. 

Логично са изведени 8 задачи, групирани в две основни подгрупи, на 

базата на проведени собствени проучвания, а именно: 1. Изследване на 

цитокини (интерлевкин-1, интерлевкин-6, тумор-некротизиращ фактор 

алфа) и маркери на възпалението (С реактивен протеин) при 79 

пациенти с метаболитен синдром и захарен диабет тип 2 и 21 здрави 

лица; 2. Изследване на лимфоцитни субпопулации (CD3, CD4, CD8, 
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CD19) и Th/Ts съотношението при 96 пациенти с метаболитен синдром 

и захарен диабет тип 2, 22 пациенти със ЗДТ1 и 21 здрави лица. 

Резултатите и обсъждането им са представени на 34 стандартни 

машинописни страници, включително 38 фигури и 51 таблици, 

онагледяващи отлично изложението. 

От представените 7 приноса на научния труд, особена стойност имат 

тези с оригинален характер: за първи път в България е проведено 

изследване търсещо връзката между метаболитния синдром с/без 

захарен диабет и промени в придобития имунитет при тези пациенти; 

прави се опит за определянето на прагова стойност на нивата на 

плазмените проинфламаторни цитокини и лимфоцитните популации 

като предсказващи риска за развитието на захарен диабет тип 2. 

 

Д-р Силвия Ганева представя две публикации в международни 

списания, пет – в български списания и 7 участия в научни конгреси (2 

междуна-родни). Дисертационният и труд е базиран основно на 

участието и в два научно-изследователски проекта, финансирани от 

МУ-Плевен и одобрени от Комисията по етика на същия университет 

във връзка с научната разработка. Представените публикации и участия 

съответстват на изисквани-ята. 

Заключение: 

Д-р Силвия Симеонова Ганева-Тодорова отговаря на минималните 

национални изисквания (по чл. 2б, ал. 2,3 и 5) от ЗРАСРБ, както и 

ПРАС на МУ- Плевен.  

Предвид гореизложеното, давам своята положителна оценка за 

дисертационния труд на д-р Силвия Симеонова Ганева-Тодорова и 

препоръчвам на останалите членове на Научното жури да ме подкрепят 












