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До
Председателя на научно жури,
определено със Заповед № P – 109-242/03.08.2015 г.
на Зам. Ректора на МУ / Варна

На Ваш Протокол: №1/ от 12. 09. 2015 г. и
Заповед № Р-109-286, 30.09.2015 г. за Становище

Приложено представям: С Т А Н О В И Щ Е

по конкурса за заемане на академична длъжност „Професор“ по научна
специалност Анатомия, хистология и цитология , обявен за нуждите на
МУ – Варна, кат. „Анатомия, хистология и ембриология" в ДВ, бр. 52 от
10.07.2015 г.

Изготвил становището: проф. д-р. Михаил Славчев Давидов, д.м.н.,
редовен член на Националната Немска Академия на Науките „Leopoldina“,
член кор. на БАН, редовен професор (емеритус) на Института по
Анатомия, Медицински факултет, Университет Хамбург-ФРГ. Martinistra-
ße 52, 22395 Hamburg; и-мейл: davidoff@uke.uni-hamburg.de

В конкурса участва единствен кандидат: доц. д-р. Ваня Горанова
Стефовска д.м. от Катедрата по Анатомия, хистология и ембриология на
МУ „Проф. д-р. Параскев Стоянов“ – Варна.

Кандидатката е представила необходимия пълен комплект от
административни документи според изискванията на Закона за развитие на
академичния състав в Република България , Правилника към него и
Регламента за заемане на академичната длъжност „Професор“ от
Правилника за развитие на научния състав на МУ - Варна.



I. Кариерен профил на кандидата

1. Образование и квалификация

Прегледът на отнасящата се до тaзи част документация установява, че
кандидатът доц. В. Горанова отговаря на условията за завършено висше
образование по медицина (диплома № 03325, 25. 07. 1979, ВМИ –
Варна), има придобита специалност по Анатомия на човека, (диплома №
29786, 03. 06. 1986, МА, ВМИ – Варна), има ОНС „Доктор“ по научната
специалност: Анатомия, хистология и цитология с шифър 03.01.02
(диплома от ВАК № 24862, 02.05.1997, МА, ВМИ - Варна) и е доцент по
научната специалност: Анатомия, хистология и цитология, шифър
03.01.02 в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ –
Варна (свидетелство от ВАК № 24585, 03. 12. 2007).

2. Трудов стаж и специализации

Доц. Горанова има 34 г. 11 м. и 24 дни трудов стаж по специалността,
от който 32г. 03.м. и 12 дни преподавателски стаж. От 1982 до 1987 г. е
асистент, от 1987 до 1990 г. е старши асистент, а от 1990 г. - главен
асистент в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ –
Варна. В периода между 1998 и 2008 година тя е работила като научен
сътрудник в две германски медицински Институции: Катедра по детска
неврология на Хумболдтовия Университет Берлин (1989-1999 и 2002-2004)
и Катедра по детска неврология на Университета Карл Густав Краус в
Дрезден (2005 - 2008), През 1992 -1993 за 8 м. и 1995 г. за 4 м. е
специализирала в Института по Анатомия на Университета Ла Сапиенца,
Рим, а през 2001-2002 г. за 14 м. – в Катедрата по Неврология към
Университета Вашингтон в Сейнт Луис, САЩ. Преминала е няколко
езикови курсове: по английски и италиански език, курс по децимология, а
през 2014 г. – курс „Интерактивни методи на обучение“.

3. Учебна натовареност и преподавателска дейност

Представената справка за учебната натовареност показва, че доц.
Горанова има за последните 4 години средно 3 пъти по-голяма обща
годишна учебна натовареност от норматива 180 часа.

Тя е провеждала в пълен обем курсове от учебни занятия (лекции,
упражнения и изпити) по всички раздели на анатомията на български и
английски език със студенти от специалностите медицина и дентална
медицина, а само на български език за специалностите фармация,
медицинска сестра и медицински лаборант. През последните 6 години е
участвала с отделни лекции в ЦИД по невробиология. Провеждала е пълен
курс на обучение по пластична анатомия за специалността Моден дизайн
на ВСУ за периода 1977-2000 г. и е водила еднократно подготвителен курс
на английски език по анатомия на човека за специалността медицина към
Тракийския университет в Одрин през 2012 г.
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4. Административно-академична дейност

Доц. Горанова е участвала 7 г. в комисията за проверка на
кандидатстусентски работи по биология, била е 4 г. административен
курсов ръководител на II курс медицина, 2 г. координатор на АЕО за I и II
курс медицина, 4 г. член на ФС на Факултета по Фармация, от 2014 г. е
член на НС по медико-биологични дисциплини на МУ- Варна, а от 2008 г.
е отговорник за научната дейност в Катедрата по анатомия, хистология и
ембриология. Взема активно участие в разработването на програми и
текстове за специалностите медицина, дентална медицина, медицинска
сестра и медицински лаборант, участвала е в организацията на национални
конгреси на БАД и международни симпозиуми по Клинична анатомия в
Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ – Варна.

II. Общо описание на представените материали за конкурса
Представената документация е пълна, систематично подредена в

логична последователност, съдържаща детайлна информация за
професионалния път на доц. Горанова. Документацията напълно отговаря
на законовите изисквания за провеждането на конкурс за избор на
кандидат за заемането на АД „Професор“.

III. Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното
академично развитие

Зa участие в конкурса за професор, доц. Горанова е представила общо
120 научни публикации, от които 1 автореферат на дисертация, 1
монография (хабилитационен труд), 31 публикации в международни
издания (от които 20 с импакт фактор), 21 публикации в български
издания, 2 учебника, 64 участия в научни форуми. 66 от публикациите са
за придобиване на АД „Доцент“ и 54 броя за продобиване на АД
„Професор“:

Публикации и участия в научни форуми за продобиване на АД
„Доцент“: Автореферат на дисертация: 1 бр., публикации в български и
международни списания: 25 бр., участие в национални и международни
форуми: 40.

Публикации и участия в научни форуми за продобиване на АД
„Професор“, които не повтарят представените за АД „Доцент“:
Монография: 1бр, публикации в български и международни списания и
сборници: 27 бр., първи автор в 2 бр. учебници в съавторство с друг автор,
24 участия в национални и международни форуми.

От общо 52 броя публикации (25 за АД „Доцент“ и 27 за АД
„Професор“) 31 броя са в международни списания (22 за АД „Доцент“ и 9
за АД „Професор“), а 21 броя + 1 монография са в български издания (3
броя за АД „Доцент“ и 18 броя + 1 монография за АД „Професор“).
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От общо 64 броя участия в научни форуми (40 за АД „Доцeнт“ и 24 за АД
„Професор“) 24 броя са на международни конгреси и конференции.

По време на пребиваването си в Германия (1999 - 2008 г.) доцент Горанова
е участвала като изпълнител в 5 международни научно-изследователски
проекти. От 2015 г. тя е ръководител на научен проект финансиран от МУ
– Варна.

Доцент Горанова е член на БАД. Участвала е като член на НЖ при
процедури на защита на 2 докторанти, избор на професор и доцент.

IV. Оценка на научната продукция и публикациите

Тематично основните научните трудове и приноси на доц. Горанова се
отнасят до две големи, важни, интересни и актуални научни направления:
полова система и нервна система. Те могат да се обособят в следните
групи:

1. Монография

При обширните и задълбочени проучвания на матриксните
металопротеинази (MMP-2/MMP-9), след травматично увреждане на
мозъка в ранна възраст, са получени многобройни приносни резултати,
които са позволили на доц. Горанова да ги обедини в подробна
монография озаглавена „ Роля на матриксните металопротеинази-2 и -9
при нормални и патологични процеси в нервната система“, която много
сполучливо представя значимостта, големият обхват и перспективите за
бъдещи проучвания на тази интересна тематика при нормални и
патологични условия. Новост са резултатите сочещи връзка между
повишената експресия на тези ензими (ММР-2 и ММР-9) и клетъчната
апоптоза в мозъка на гризачи при определени условия. Същевременно се
дават ценни напътствия, свързани с прилагането на инхибитори на
матриксните металопротеинази при терапията на редица болестни промени
и тумори на мозъка.

2. Ултраструктурни проучвания на органи на женския генитален тракт при
плъх, заек и човек:

Като приноси със важно научно значение в това направление, наред със
резултатите от системното описание на особеностите  на структрурните
съставки на ендометриума по време на онтогенезата, бременността и след
раждането установени с помощта на електронномикроскопски и
хистохимични методи, подчертано изтъкване заслужава установяването на
две микроциркулаторни мрежи в ендометриума на маточната лигавица и
на промените в структурите, осигуряващи кръвно-тъканната бариера през
отделните фази на естралния цикъл. Тези проучвания се допълват с
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проведеното сравнително проучване на гладкомускулните клетки на
артериалните съдове и на лейомиомни миоцити на човек, при което се
откриват много съществени сходства в растежа на тумора и промените на
съдовите миоцити при артериосклероза. Несъмнен принос предствляват и
резултатите от проучванията за пространствената мрежова организация на
колагеновите влакна в плацентата, пъпната връв и други органи, които
обогатяват представата за сложните взаимоотношения на различните
структурни съставки на даден орган.

3. Изследвания след увpeждaнe нa гpъбнaчния мoзък в изpacтнaли плъxoвe
и мишки:

Принос с особено значение за този основен проблем на невробиологията,
неврологията и неврохирургията е установяването на негативно
(потискащо) въздействие на известни невротрофични фактори върху
преживяемостта на невралните структури под влияние на образуващите се
при травми или химични въздействия свободни радикали, като се има
предвид, че тези фактори при нормални условия имат доказана
неврозащитна роля. Резултатите от тези проучвания имат важно зачение за
поведението при лечението на травмите на гръбначния мозък.

Важен принос за профилактиката и терапевтичния клиничен подход при
случаи на Амиотрофичната латерална склероза на гръбначния мозък
предствляват резултатите получени от обширните и задълбочени до
генетично ниво проучвания в това направление, свързани предимно със
значението на рецепторите за глутамат.

4. Морфологични аспекти на главния мозък при нормални и патологични
състояния

В тази връзка са проведени обширни експериментални изследвания с
разнообразна методика относно механизмите на невродегенерация и
невропротекция, които навлизат в детайлите на метаболитно-
функционалните процеси в мозъка в хода на нормалното му развитие,
както и при състояния на мозъчни дегнеративни промени и мозъчни
тумори. Установено е важното значение на NMDA/AMPA антагонистите
на глутамата за образуването на синаптичните контакти в някои от
структурите на карйния мозък и съответно за ролята на глутамата при
формирането на мозъка. Същевеременно са получени достоверни
доказателства за вредното въздействие на алкохола при формирането на
мозъчните структури.

Съществен принос представляват и резултатите за противоположното
въздействие на антагонистите на глутамата в процесите на бавна дегенация
на нервната тъкан, както и на невротоксичното въздействие на някои
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противотуморни вещества. Установен е, при определени условия,  и
невротоксичен ефект на някои противоепилептични препарати.

Значителен принос представляват и резултатите получени от проучванията
на мозъка по време на развитието в съчетание с механични и химични
травми. Установени са важни и интерсни изменения от страна на
увредените нервни клетки (клетъчна апоптоза) и особеностите на
глиалната реакция, съпроводена и със синтезата на възпалителни
медиаторни интерлевкини.

5. Проучване на неврогенезата

Съществени приноси представляват много от резултатите от проучването
на развитието на неревната система при нормалнии и експериментални
условия. Установени са редица новости, които съществено разширяват
представите ни за структурите, техните взаимоотношения и значението им
в различните фази на нормалното и модифицирано развитие. Един
резултат с особено значение е установяването в гръбначния мозък на зрели
примати на прогениторни клетки. Факт, който може да има важно значение
при разработването на проблемите за регенерация на този орган след
неговото травматично или химично увреждане. Принос е и установеното
влияние на приложението на антагонисти на глутамата и на агонсити на
GABAA рецепторите в процесите на апоптоза, при едновременно
потискане на процесите на пролиферация, миграция и диференциация на
развиващия се мозък на плъх. Съществен принос предствляват и
резултатите за експресията на някои трофични фактори (SOX2, Pax6 и
COUP-TF1) в мозъчните прогениторни клетки на дорзалния палиум по
време на неговото развитие, като за SOX2 за първи път се установява
ростро-каудален градиент на експресия.

6. Проучванията в областта на невроанатомичната терминология на
английски и на клиничната комуникация в медицинската практика
предлагат някои нови моменти, които имат и приложение в теоретичната и
практическата медицина.

От направения преглед ясно личи, че доцент д-р. В. Горанова владее и
целесъобразно прилага голямо разнообразие от съвременни
изследователски методи и оригинални експериментални постановки. Това
е позволило получаването на многобройни нови, интересни,
висококачествени и с голям научен принос резултати. Специално
изтъкване заслужават приносите свързани с морфологията на женсаката
полова система и преди всичко тези с морфофункционалните особености
на централната нервна система в норма и патология. Важно е да се
отбележи, че много от приносите имат значение и за практическата
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(клиничната) медицина, с перспектива за осигуряване на точната диагноза
и терапия при болестни и патологични прояви.

Своите резултати доц. Горанова е изнасяла на многобройни национални и
международни научни прояви, което подчертава нейната голяма активност
при публичното обсъждане и оценяване на научните ѝ находки.

V. Отражение на публикациите на кандидата в националната и
международна литература

Общият IF от цялостната публикационна дейност на доц. Гораноива е
152.221, а индивидуалният е 18.140. От общо 52 публикации (25 за АД
„Доцент“ и 27 за АД „Професор“) 22 броя имат IF (14 за АД „Доцент“ и 8
за АД „Професор). 21от научните трудове са публикувани в утвърдени
международни списания с много висок рейтинг (напр. Nature Neurosience,
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Science, Annals NY Acad. Sci., Neuroscience, Exp.
Neurol., Neurobiol. Dis. и други). Нейните публикации са цитирани повече

VI. Комплексна оценка на учебно-методическата и преподавателската
дейност

Доцент Горанова е напълно изграден преподавател по Анатомия,
Хистология и Цитология. Преподавателската ѝ дейност обхваща лекции,
упражнения, курсове и семинари за студенти от Факултета по Медицина,
Факултета по Дентална Медицина, Факултета по Фармация и Медцинския
Колеж. Преподавателската ѝ натовареност значително превишава
норматива поставен от Академичния съвет на Медицинския Университет –
Варна. Нейният дългогдишен преподавателски опит и цялостното ѝ
професионално развитие са намерили отражение и при списването на два
учебника за студенти медици  (по Анатомия на английски език) и за
технически лаборанти (по Хистологична техника).

Доцент Горанова е работила като изпълнитерл по  5 Международни
научни проекти с Германия и с Германия и Полша и е ръководител на един
Институционален проект (МУ – Варна) (Фонд Научни Изследвания).

Осъществила е ръководство на един успешно защитил докторант и
понастоящем е ръководител на двама докторанти.

VII. Обща оценка за съответствие с изискванията на Закона за развитие
на академичния състав в Република България , Правилника (приложение №

от 3,500 пъти, между другото от редица водещи в съответните научни направ- 
ления изследователи.
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l) ruu Hero u PernaueuTa 3a 3aeMaHe Ha aKaAeMlrrrnara AnbxHocr
,rflpoQecoptt or llparunnraKa 3a p.BBr{Trae Ha Ha1^{Hpu cbcraB na MY - Bapua.

Aoq. Ä-p.B.fopauoea orroBapf, na o6rqure ycnoBu r 3a 3aBbprueHo Br{crre

MeArrrIHHcno o6pa3oBanrre, npu4o6rara c[eq[aJr Hocr rro Korrrcypca, OHC
orr{orropoo, KaKTo 14lrrasaAbJr?IüITeJrHr.rre KoJrl{qecrBeH}r HayrcoMerpltrlHu
Kprrrepnrr, Kor{To ce rr3rrcrcBar 3a A.{ ,rllpoSecop66.

VUI.3amro.renue

[oqeur fopanoaa orroBapfl Ha BcrrqKr,r 3a4bJrrrrlreJrHrr, cuequipnqHr{ 3aKoHoBr4

yCnOBEfl H HayKoMeTpI{qHH KpI4Tep}II4, IIplaTe)KaBa BCI{qKLI KaqeCTBa I,I

ue o6xogaMara rrepcueKT krBa 3a 3 aeMaHero na Arca,qeMpnrHara Anbr«Hocr

,rupo$ecop".

IX. IlpeaJrox(eHue 3a 3aeMaue Ha AJrbrr$rocrra

Brs ocuoBa Ha rrperne4aHnTe AoKyMeHTr{ }r or JrrfHHr{ B[eqarneHurr c Arn6orca
y6egenocr ro4Kpeuflu ras6opa Ha AorIeHr g-p. BaHr lopanora Cre$oncra:a
aKaAeMI4qHara AnbxHo cr,,up o$ecop" uo, rAuar oMr4fl, xucroJlof HrI I4

rIr{ToJIorIir.fl"KbM Kare4para no AnatoMHg, xncToJlornx n eira6pr4oJronlfl na MY
,,IIpo$. 4-p flapacren CroxHoB"- Bapna.

Xau6ypr, 10. 10.2015 r. I{sromrar craHoBrarrlero :

(flpoö. [-p. Mnxazl,{anragon)
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