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С Т А Н О В И Щ Е 
 

на дисертационния труд 
 

“ПРОУЧВАНЕ РОЛЯТА НА ГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ И НАЧИН НА ЖИВОТ ЗА 

ИЗЯВАТА НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ В ИЗВАДКА ОТ 

БЪЛГАРСКАТА ПОПУЛАЦИЯ“ 

 

на Деяна Георгиева Ванкова,  

 

докторант на самостоятелна подготовка  

към Катедра по Биохимия, Молекулна медицина и Нутригеномика,  

при Медицински университет –Варна 
 

за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР” 

по научната специалност – “Биохимия“ 
 

 

от  Проф. д-р Валентина Христова Маджова, д.м. 

Ръководител на Катедрата по Обща медицина и клинична лаборатория, МУ – Варна  

 

              Дисертационният труд на Деяна Георгиева Ванкова третира актуален и важен 

практически проблем, касаещ ролята на генетичните фактори и начина на живот за 

затлъстяването и метаболитния синдром сред българската популация. Пандемичните 

размери на това заболяване поставят важни въпроси, на които проучването се опитва да 

отговори…. 

     Влошаване на икономическите показатели в България след 2000 г. водят и до 

промени в начина на живот и специално в начина на хранене на българите. Това 

рефлектира в повишаване на заболеваемостта от затлъстяване, метаболитен синдром, ЗД 

и АХ.  

Дисертационният труд на Деяна Ванкова отговаря на всички изисквания за 

завършен научен труд. Той е написан на 154 стандартни страници, които са 

разпределени структурно по следния начин:  

 заглавна страница 

 съдържание 

 често използвани съкращения 

 въведение  

 цел и задачи  

 материали и методи 

 резултати и обсъждане 

 обобщение 

 заключение  

 приноси 

 използвана литература 

 списък на публикации и участия по темата 

 

Дисертационният труд е онагледен с 23 фигури и 34 таблици. 
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   Библиографията му съдържа общо 239 заглавия и автори. Всички посочени 

литературни източници се отнасят за проучваната тема. Голяма част от посочените в 

книгописа проучвания са от последните 5 години, което е достатъчен критерий за 

тяхната актуалност. 

Експерименталната работа по дисертационния труд е финансирана в рамките на 

2 научно-изследователски проекта:  

 „Проучване на зависимостта между наличието на някои полиморфизми във FTO, 

ADIPOQ и ADIPOR2 гените и риска от изявата на високостепенно затлъстяване и 

метаболитен синдром в представителна извадка от българската популация”.   Проектът 

е финансиран от  фонд „Медицинска наука” при Медицински Университет Варна.  

 „BM0602 Adipose tissue - a key target for prevention of the Metabolic Syndrome”, 

финансиран по програма КОСТ  на ЕК за сътрудничество в областта на науката и 

техниката, съфинансиран от МОН.  

В литературния обзор са дефинирани и разгледани обстойно редица молекулни, 

метаболитни и генетични фактори, както и хормонални промени, свързани със 

затлъстяването. За да разгледа цялостно проблема, Деяна Ванкова прави обстоен анализ 

и на литературата по проблема фактори на околната среда с ефект върху телесното 

тегло: вид, количество и качество на храната; ниво на физическа активност; социо–

демографски фактори – пол, възраст, образование, семейно положение; поведенчески 

фактори: тютюнопушене, консумация на алкохол; психологически фактори (хранителни 

разстройства, прием на храна в отговор на стрес или депресия) и хроничен стрес.  

По обем литературният обзор обхваща около 40% от дисертацията. Той 

завършва с обобщаващи изводи от целия изложен материал, които са важна 

предпоставка в логическото разработватване на целия дисертационен труд.  

Литературният обзор е много подробен и показва добро познаване на проблема 

и проучванията по тази тема. Той е добре подреден, написан на достъпен и ясен език, с 

детайлизиране на важните акценти в изясняване на проблема „затлъстяване”.     

Темата на дисертационния труд е изключително актуална и определена много 

удачно, поради липсата на достатъчно проучвания у нас по проблема за ролята на 

генетичните фактори и начина на живот за изявата на затлъстяването и метаболитния 

синдром сред българското население. 

Затова и основната цел на дисертационния труд на Деяна Ванкова е да се изследва 

влиянието на отделните фактори, които играят роля за изявата на затлъстяване и 

свързаните с него метаболитни нарушения. Тя е формулирана точно и ясно. 
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За изпълнението на настоящата цел са формулирани 4 основни задачи: 

1) да се изследва влиянието на генетичните фактори за изявата на затлъстяване чрез 

генотипиране на еднонуклеотидни полиморфизми в 5 рискови алели:  (rs9939609 на FTO 

гена; rs1501299 и rs822391 в гена за адипонектин; rs16928662 в гена за рецептора за 

адипонектин и rs1800795 в гена за IL6). 

2) да се проучи връзката между начина на живот и изявата на затлъстяване, както и на 

свързаните с него метаболитни нарушения, в т.ч. консумация на различни видове храни; 

употреба на алкохол и тютюнопушене и физическа активност  

3) да се проучи социо-демографската характеристика на участниците и връзката й със 

затлъстяването и свързаните с него метаболитни нарушения, в т.ч. пол, възраст, 

образование и трудова заетост; 

4) да се изследва влиянието на ефекта от приема на чай от Agrimonia eupatoria L. като 

добавка към ежедневната диета върху някои биохимични и метаболитни маркери, 

свързани със затлъстяването. 

Най-важният раздел в дисертационния труд представлява собственото проучване 

на Деяна Ванкова. Експерименталната работа по дисертационния труд е извършена в 

Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, както и в лабораторията 

по нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици към същата катедра. 

Използваната методика за оценка е съвременна и дава възможност за много важни 

практически изводи от разработката.    

В проучването са включени 182 доброволци на възраст от 18 до 71 години, като 

64 са мъже и 118 са жени. Според степента на затлъстяване те са разделени на 2 групи - 

112 лица с ИТМ <30 и 70 лица с ИТМ ≥30.  

За изследванията свързани с консумация на воден извлек от камшик е получено 

разрешение от Комисията по етика на научните изследвания към МУ- Варна и в това 

проучване са включени 19 клинично здрави доброволци на възраст 18-55 години, от 

които 5 мъже и 14 жени. В продължение на 30 дни те са консумирали по 200 ml чай от 

камшик, разделен в два приема, а за проучване на ефекта от растението са взети по 2 

кръвни проби от изследваните лица - на първия и на 30 ден от интервенцията. 

Основните показатели, оценявани в проучването са: 

1) измерване на биохимичните маркери - плазмена глюкоза, триглицериди (ТАГ), 

общ и HDL холестерол чрез ензимни колориметрични методи с китове на фирма Human, 

Wiesbaden, Germany при трикратно повторение на всяко измерване.  
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2) определяне на ензимните активности на АлАТ, АсАТ, γ-ГТ в плазма с китове 

на Quimica Clinica Aplicada S.A., Amposta, Spain и Human, Wiesbaden, Germany.  

3) определяне на нивата на циркулиращите плазмени протеини: aдипонектин; 

лептин; IL6; С-реактивен протеин и TNF alpha чрез ензимно свързан сорбентен анализ 

(ELISA)  

4) генотипиране на 5 еднонулеотидни полиморфизми с “TaqMan” метод и 

RealTimePCR чрез изолиране на ДНК от кръв ( rs9939609 във FTO гена; rs1501299 и 

rs822391в гена за адипонектин; rs1692866 в гена за рецептора за адипонектин и 

rs1800795 в гена за IL6). 

5) спектрофотометрично е определен антиоксидантният потенциал на плазмата 

чрез: погасяване на преформиран ABTS радикал, показател за тоталния й 

антиоксидативен капацитет; редукция на Fe3+ до Fe2+, показател за антиоксидантния  

потенциал на плазмата и определяне на тотални тиоли 

Използвани са следните статистическите методи:   

1) статистическа обработка на анкетни карти чрез софтуер SPSS (v.17.0) при използване 

на χ2 тест на Pearson, t-тест на Student и корелация по Pearson 

2) статистическа обработка на SNP-та, изчисляване генотипна и алелна честота и 

логистичен регресионен анализ онлайн със статистическа програма SNPStats (Catalan 

Institute of Oncology, Spain).  

3) статистическа обработка на останалите резултати със софтуер GraphPadPrism (v.5.00), 

а данните са средна стойност ± стандартна грешка на средната стойност.  

4) използван е вариационен анализ ANOVA и чифтен t-test. 

 При всички използвани анализи за статистически достоверни са приети различия 

при ниво на значимост p<0.05. 

Получените данни и направените изводи в дисертационния труд на Деяна 

Ванкова, изложени в частите „Резултати и обсъждане” и „Обобщение” се базират на 

добрата и съвременна методика на проучването, на богатството от наблюдавани и 

анкетирани единици, което води логично и до разнообразни и практически важни изводи 

в края на дисертацията. Тази част от дисертационния труд е онагледена много добре чрез 

представяне на данните в таблици и графики.  

  Бих искала да отбележа някои важни практически изводи, посочени в 

дисертацията, които са принос към проучване ролята на генетичните фактори и начина 

на живот за изявата на затлъстяването и метаболитния синдром в извадка от българската 

популация:  
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 Социо-демографските фактори оказват влияние върху изявата на затлъстяване: 

 Високото образование, женския пол, младата възраст и трудовата заетост 

корелират позитивно със здравословното тегло. 

 Консумацията на алкохол не оказва влияние върху ИТМ. 

 Факторът тютюнопушене корелира с висок ИТМ. 

 Консумацията на пресни плодове и зеленчуци оказва благоприятен ефект върху 

телесното тегло. 

 Консумацията на рафинирани масла, бял ориз и компоти, богати на захар 

корелира с изявата на затлъстяване. 

 В противовес с данните от литературата, консумацията на торти и вафли е по-

голяма в групата с ИТМ <30. 

 Степента на физическата активност е важен фактор за поддържане на 

здравословно тегло и ИТМ <30. 

 По отношение ролята на растението камшик като добавка към нормалната диета 

изводите сочат, че то има антиоксидантна активност като повишава общия 

антиоксидантен капацитет в серум на доброволци след едномесечен прием; 

значително понижава серумите нива на IL-6, както и общия холестерол и HDL 

холестерола.  

 Установява се положителна корелация между плазмените концентрации на 

адипонектин и нивата на HDL холестерола, която значително се увеличава 

вследствие консумацията на чай от A. Eupatoria 

 

В заключение мога да обобщя за дисертацията следното: 

Предложените от дисертантката в литературния обзор и използвани в 

проучването показатели и методи за оценка на ролята на генетичните фактори и начина 

на живот за затлъстяването и метаболитния синдром са адекватни и важни за 

проведеното проучване сред българската популация.   

Оригиналните приноси на дисертацията са с важно практическо значение, 

защото за първи път са установени алелните и генотипни честоти в извадка от 

българската популация от варненски регион при затлъстяване на 5 полиморфизми. 

Получени са първите научни доказателства, че Agrimonia eupatoria повишава 

антиоксидантния капацитет и са идентифицирани провъзпалителни маркери, върху 

които растението има ефект, проявявайки противовъзпалително действие. Това е 
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първото научно доказателство за противовъзпалителните свойства на камшика при хора 

в потвърждение на данните от народната медицина. 

За първи път е установено подобряване на липидния профил при здрави индивиди 

след продължителна консумация на чай от Agrimonia eupatoria, свидетелство за 

потенциала на билката в профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания.  

В дисертационния труд има посочени и приноси с потвърдителен характер като 

влиянието на социо-демографските фактори при затлъстяване и свързани метаболитни 

нарушения като възраст, образование и трудова заетост, както и потвърдителния 

характер на ролята на физическата активност за поддържане на здравословното тегло. 

От гледна точка на тематиката на дисертационния труд и неговият принос, най-

важни за клиничната практика са основно изводите, свързани с приложението на 

растението камшик като противовъзпалително средство, което може да се използва и при 

хора със затлъстяване и метаболитен синдром, в основата на които има възпалителен 

процес.  

Приносите на дисертацията са с подчертан научно-приложен характер и са 

резултат от проучването и задълбочената работа на дисертантката Деяна Ванкова. 

За цялостното разработване на дисертационния труд не без значение е и 

дългогодишният практически опит на Деяна Ванкова като биолог и преподавател по 

биохимия в Медицински Университет – Варна.  

По дисертационния труд са публикувани 3 статии в списанията „Arch Physiol 

Biochem”, „Biotechnol.& Biotechnol. Eq”, „Science&Technologies ”, както и 3 участия на 

конференции с международно участие у нас и 3 в чужбина - Холандия, Великобритания 

и Турция. 

 

В заключение: 

Дисертационният труд на Деяна Ванкова е одобрен и насочен за защита от 

разширен катедрен съвет на Катедрата по Биохимия, Молекулна медицина и 

Нутригеномика при Медицински университет – Варна.  

Структурата на представения дисертационен труд отговаря на всички критерии, 

отразени в Правилника за устройството и дейността на МУ- Варна (2014). 

Представеният дисертационен труд е задълбочен, проблемен, очертава както 

генетичната предиспозиция, така и съвременните тенденции в начина на хранене на 

хората със затлъстяване и метаболитен синдром у нас. Това е един напълно завършен 
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научен труд, отговарящ по обем и научни достойнства на критериите за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор” на неговия автор Деяна Ванкова.  

Материалът е достатъчен и би могло да се оформи една много добра монография 

с важен приложно-практически характер за оценка на генетичната предиспозиция и  

начините на хранене за изявата на затлъстяване и метаболитен синдром сред 

българското население.  

Има резултати с приносен характер и публицистични прояви, които показват 

последователност, целеустременост в научните и практически търсения на Деяна 

Ванкова. 

Познавам дисертантката и нейната научна активност, както и публикациите й в 

наши научни списания. Деяна Ванкова активно участва във всички важни научни 

форуми по биохимия, молекулярна медицина и нутригеномика, както и в конференции, 

симпозиуми и конгреси с клинична насоченост по проблема затлъстяване и метаболитен 

синдром като автор и съавтор на научни доклади и експозета у нас и в чужбина. 

Всичко това ми дава право и основание да препоръчам на членовете на 

уважаемото Научно жури да гласуват положително и да предложат на Ректора на МУ – 

Варна да присъди на Деяна Георгиева Ванкова образователната и научна степен 

„доктор” по научната специалност „Биохимия”.  

 

 

 

 

 

 

05.03.2015 г.                                                                      Проф. д-р Валентина Маджова, д.м. 

гр. Варна                                 Ръководител на Катедра по ОМ и клинична лаборатория 

                                                                                              Медицински Университет - Варна 


