
РЕЦЕНЗИЯ

Относно конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ 
по научна специалност „Анатомия, хистология и цитология” в областта на 
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт”, по професионално 
направление 7.1. „Медицина” за нуждите на Медицинския колеж на 
Тракийския университет, Стара Загора, с единствен кандидат доцент д-р 
Таня Тодорова Китова, обявен на сайта на Тракийския университет.

Рецензент: акад. Владимир Атанасов Овчаров.

Рецензията е изготвена според Закона за развитие на 
академичния състав (ЗРАС), Правилника за приложение на Закона за 
развитие на академичния състав (ППЗРАС) и Правилника за развитието на 
академичния състав в Тракийския университет -  Стара Загора, раздел IV 
Условия и ред за заемане на академичната длъжност „професор“ по 0.5 
щат, обявен в Държавен вестник брой 30 от 13.04.2021 г.

Доцент Таня Тодорова Китова е родена на 
07.12.1958 г. в гр. Карлово. Завършва средното си образование в гр. 
Пловдив през 1976 г. с отличен успех Завършва медицина през 1984 г. в 
Медицинския факултет на Медицинска Академия гр. Пловдив. През 1984 
г. постъпва като асистент в Катедрата по анатомия, хистология и 
ембриология в Медицинския факултет на Медицинския университет -  
Пловдив, където работи и досега.

През 1989 г. придобива специалност по анатомия, 
хистология и цитология. Последователно става старши асистент през 1990 
г. и главен асистент през 1993 г.

През 1989 г. придобива специалност по анатомия, хистология и 
цитология. През 2011 г. придобива специалност по фетопатология и 
патология на плацентата в Universits Paris Diderot -  Paris 7 France. През 
2013 г. придобива ОНС „Доктор“ по научната специалност Анатомия, 
хистология и цитология, на тема „Асоцирани аномалии при фетуси с 
дефект на нервната тръба“. През 2018 г. придобива НС „Доктор на 
науките“ на тема „Вродена хидроцефалия с летален изход на плода“.

От 2006 г. до 2009 г. е била на специализация в Катедрата по 
Ембрио-фетопатология в гр. Тунис, Тунис. От 2020 г. до сега е доцент 
(длъжност 1/2) към Медицинския колеж при Тракийския университет -  Ст. 
Загора. Тя е специализирала също така в за 3 месеца в Медицинския 
университет в Ханой -  Виетнам през 2013 г. и за по един месец в 
Медицинския университет в Караганда, Казахстан -  2017 г. и в 
Медицинския университет в гр. Ереван, Армения.



Научната дейност на доцент Таня Тодорова Китова е 
отразена в 34 научни труда (в Scopus и Web of Science), 18 -  в списания с 
Impact Factor, 11 -  в глави в монографии, 42 -  научни сборници, както и 15 
резюмета в реферирани списания. Тя е участвала в конгреси, конференции 
и симпозиуми 71 пъти, като в България -  27, а в чужбина -  44. Тя е 
участвала в написването на 5 монографии, на 2 от които е самостоятелен 
автор. Тя е взела участие в написването на 5 учебника и учебни помагала. 
Нейният общ Impact Factor е 19.853, а h-индексът й е 4. Тя е взела участие 
в научни форуми и изследователски проекти.В конкурса за „Доцент“ тя е 
участвала с 49 публикации. В конкурса за „Професор“ тя участва с още 53 
публикации. До конкурса за „Доцент“ е била цитирана 34 пъти, а след този 
конкурс е била цитирана още 53 пъти.

Тя е участвала в 2 международни научни или 
образователни проекта и е била ръководител на 3 национални научни или 
образователни проекта.

След хабилитирането си за доцент, тя е защитила дисертация за НС 
„Доктор на науките“ на тема „Вродена хидроцефалия с летален изход на 
плода“ през 2018 г. Публикувала е монография „Възможности на 
фетопатологията за установяване причините на фетална смърт“. Това е 
цялостен научен труд, които е написан на 168 страници и е онагледен с 48 
фигури и 5 таблици. В този период доц. Китова е публикувала 11 
публикации в международни списания с Impact Factor, реферирани в 
Scopus и Web of Science, 9 публикации в списания рефериране в Scopus и 
Web of Science, 41 публикации в международни списания нереферирани в 
Scopus и Web of Science. Участвала е в написването на 9 глави в българска 
колективна монография, както и една глава в чуждестранна книга.

Научните изследвания и приноси на доц. Китова 
преди хабилитирането й за доцент биха могли да се разделят на пет групи. 
В първата група се включват нейните приноси при изучавенето и 
диагностицирането на дефектите в нервната тръба, както и някои 
малформации в главния мозък и някои вътрешни органи. Тук би трябвало 
да се отбележат някои предиктори, които могат да бъдат свдързани 
сналичието на sina bifida, връзката на някои видове аномалии на нервната 
тръба с някои рискови фактори, връзка между пола и някои скелетни 
дефекти с дефекти на нервната тръба. Изследвана е агенезията на corpus 
callosum и свързаните с нея аномални структури.Наблюдавана и 
установена връзката между наличието на енцефалоцеле и свързваните с 
него аномалии на някои вътрешни органи при наличието на дефекти на 
нервната тръба. Установен е първият случай в България на Танатофорен 
нанизъм при фетус.Описани са също случаи на синдром на Патау, 
thoracopagus, перирадикулерни и менингиални кисти и други. Тя е



направила няколко оригинални приноса с практическо и теоретическо 
значение. При втората група приноси се отнасят към изследванията на 
кръвоносните съдове в нервната система, както и заболяванията свързани с 
тяхното увреждане. Тук би трябвало да се изтъкнат информацията за тези 
структури и процеси отразени в монографията „Клинична невроанатомия“. 
При третата група приноси се включват данните относно описаната AVM в 
областта на a. carotis externa, която може погрешно да бъде възприета като 
ту морно образувание. Обърнато е внимание на някои вариации и аномалии 
на някои кръвоносни съдове и тяхното значение за клиничната практика. 
При четвъртата група приноси се отнася за приноси в областта на 
антропологията, като са установени някои белези за оценяване на 
представители на различни етноси. В петата група приноси могот да се 
включат ръководството на научна дейност на студенти, довели до 
публикуване на резултатите, както и участие в написване на учебници на 
български и английски език за студенти и общопрактикуващи лекари.

Научните изследвания и приноси на доц. Китова 
след хабилитирането й за доцент биха могли да се разделят на шест 
условни групи. В първата група, в която се включват 31 труда, са 
изследвания посветени на оценяване величината на риска за появата на 
възможни малформации при плода, рисковите фактори, причината за 
интраутеринна смърт. Изследвани са най-честите генетични аномалии, 
Описана е рядка фенотипно-генотипна корелация на ателенцефална 
апрозенцефалия при фетус с тризомия 13 кариотип. Установен е случай на 
myelomeningocele thoracolumbalis, като се приема, че причината е е в 
бременната, която е работила в среда богата на тежки метали. Описани са 
два случая на сиреномиелия, които са асоцирани с VACTERL-H и 
VACTERL, като се допуска, че те са резултат на някои прояви на 
патогенния процес .Набляга се на значението на оглеждането на шията при 
пренаталната ехография за установяването на кистична хижидпь, която е 
често свързана с тризомия 21. Поставя се въпросът дали пренаталната 
диагноза на изолирана малформация на Dandy-Walker е индикация за 
прекъсване на бременността и кой и при какви условия трябва да вземе 
решение дали да се прекъсне бременността. Изтъкнати са възможностите 
за поставяне на диагнозата Di George syndrome и съответните последствия. 
Тези резултати са описани за първи път в нашата страна. Описан е за първи 
път в световната литература случай на нов фенотип синдром на Търнер. 
Във втората група приноси резултатите са отразени в осем труда, като в 
тях има оригинален принос с практическо и теоретично значение. Описани 
са основните видове стрес, с техните биохимични и физиологични основи 
и тяхното воздействие върху организма на човека. Описани са някои 
патологични промени в плацентата, в резултат на захарен диабет при 
бременни, които могат да смутят нормалния ход на бременността. 
Преценена е възможността mola hydatiformis partialis да бъде рисков



фактор при появата на нодуларна струма и даже хипертиреоидизъм. 
Разгледано е значението на изследване на плацентата с хистологични 
методи, като база за диагностициране на болестта на Sly (дефицит на бета- 
глюкуронидаза) за генетична консултация. Установено е, че наличието на 
малформации в някои вътрешни органи и сърдечносъдови дефекти са 
съществени предиктори да наличие на дефекти на нервната тръба. Третата 
група приноси се състои от 13 труда, в които са изследвани анатомични 
вариации, строежа и структурата на мозъчните съдове, централната и 
периферната нервна система и заболяванията свързани с тяхното 
увреждане. Четвъртата група се отнася към приноси в областта на някои 
заболявания на гръбначния мозък. Тези резултати са отразени в 7 труда. 
Описана е клиничната картина, резултатите от образната диагностика, като 
са проучени възможностите за лечение на спиналните спондилодисцити и 
епидурални абсцеси. Разгледани са случаи на едновременно наличие на 
дегенеративни вертеброгенни заболявания в различните отдели на 
гръбначния стълб и тумори на гръбначния мозък. Към петата група 
приноси, се включват приноси в областта на мониторинга и оценяването 
на качеството на висшето образование и електронното обучение в 
медицинските университети. Тези резултати са отразени в 11 публикации. 
Разгледани са и някои социални аспекта на дистанционното обучение по 
време на COVID-19 пандемията. В шестата група са включени научни и 
академични приноси. Под ръководството на доц. Китова е била 
осъществена индивидуална научна работа на студенти, което е довело до 4 
публикации в международни списания с Impact factor. Тук се включва и 
нейното участие в издаването на „Атлас на мозъка“ на български и 
английски език.

Доц. Китова използва писмено и говоримо 
английски, френски и руски език. Тя ръководи занятия и чете лекции на 
български и английски език с англоезичните студенти по цитология, обща 
хистология и обща ембриология и по анатомия и хистология. Участва 
активно в изпитването на студентите в изпитните сесии. Тя е била научен 
ръководител на 3 докторанти, успешно защитили ОНС „Доктор“.

Тя отговаря на минималните национални изисквания 
и на допълнителните изисквания на Тракийския университет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на Правилника за развитието на академичния състав в 
Тракийския университет -  Стара Загора, раздел IV Условия и ред за 
заемане на академичната длъжност „професор“, установих, че доцент Таня 
Тодорова Китова отговаря напълно на изискванията за заемане на тази 
академична длъжност, включително допълнителните показатели, които са



свързани с учебната дейност, свързани с научноизследователската дейност 
и научни и научно-приложни разработки.

В заключение, като се съобразявам с споменатите факти, предлагам 
за професор в областта на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, 
по професионално направление 7.1. Медицина и научната специалност 
Анатомия, хистология и цитология, в Медицинския колеж на Тракийския 
университет, Стара Загора, да бъде избран доцент Таня Тодорова 
Китова, дмн.

София
29.06.2021 г.

Рецензе


