
СПРАВКА 

 за приносите на д-р Катя Иванова Георгиева 
 

В настоящия конкурс са представени 27 научни труда, които включват: 
• Автореферат – 1 
• Научни статии – 26 
 
От научните статии 14 са в списания с ИФ. Забелязано е, че 15 от научните 

трудове са цитирани 67 пъти, като 37 от цитатите са в списания с ИФ, 8 в 
дисертации и 9 в монографии (книги) главно в чужбина. 

Участията в научни прояви у нас и в чужбина под формата на доклади и 
постери са 29. 

 
В научните трудове се разработват следните основни направления: 

 
І. Структурно и функционално характеризиране на повърхностни 

въглехидрати при Fasciola hepatica (ларвни стадии) и охлюви Galba truncatula. 
Голяма част от научните ми изследвания са насочени към изучаване на  

повърхностни въглехидрати в паразит-гостоприемниковата система F. hepatica – G. 
truncatula (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Проучванията в тази насока са първи за науката. 
Направени са ценни изводи за ролята на гликозилирането на тъкани при двата 
организма. В допълнение имам публикация върху разпространението на охлюви G. 
truncatula в различни райони на България и опаразитеността им с трематодни ларви 
(13).  

 
І. 1. Чрез набор от лектини с известна въглехидратна специфичност е 

направена структурно-функционална характеристика на повърхностните 
въглехидрати при ларвни стадии от жизнения цикъл на F. hepatica и тъкани на 
незаразен и заразен гостоприемник G. truncatula. 

 
По-важните приноси от тези експерименти са: 
А. За първи път е установена стадийна специфичност на въглехидратните 

остатъци при мирацидии и вътреохлювни ларвни стадии (спороцисти, редии и 
церкарии) на F. hepatica. 

Б. Установена е ултраструктурата на гликокаликса при мирацидии и церкарии 
на F. hepatica, като задължителен компонент на тегументна повърхност. 

В. Описани и документирани са отделните етапи от трансформацията на 
мирацидии в спороцисти ин витро, като е доказано, че процесът се ускорява в 
присъствието на лектини, разпознаващи специфични повърхностни остатъци. Това 
показва, че лектин-въглехидратно разпознаване може да бъде сигнал за 
морфогенетични промени при този етап от жизнения цикъл на паразита. 
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Г. Формулирана е хипотеза за ролята на повърхностните въглехидрати при 
осигуряване на коректни условия за прилепване на мирацидиите (инвазионния 
стадии на F. hepatica) към тялото на междинния гостоприемник. 

Д. Установено е структурно сходство на въглехидратни остатъци от 
повърхността на вътреохлювни стадии на F. hepatica и тъкани на охлюва G. 
truncatula, което е в подкрепа на хипотезата за въглехидратна мимикрия, за която 
се предполага, че паразитните ларви използват за предпазване от имунната защита 
на безгръбначните гостоприемници. 

Е. Установено е, че развитието на ларвите предизвиква промяна в 
гликозилирането на някои тъкани в охлювите G. truncatula, което отразява влияние 
върху метаболитни процеси на гостоприемника. 

 
І. 2. Направено е проучване на разпространението на охлюви G. truncatula в 

различни райони на България и тяхната опаразитеност с трематодни ларви. 
Установено е, че ларвите на F. hepatica заемат най-висок процент сред 
инвазираните охлюви. 

 
ІІ. Структурна и функционална характеристика на други хелминти 
 
ІІ. 1. Направена е ултраструктурна характеристика на спермиогенезата и 

зрелия сперматозоид на представители от четири семейства цестоди (Paruterinidae, 
Gryporhynchidae, Metadilepididae и Dilepididae) от разред Cyclophyllidea за 
изясняване на филогенетичните връзки и систематичното положение на 
изследваните групи (10, 11, 12, 14, 15). 

 
Основните приноси от тези изследвания са: 
А. Определен е типът на спермиогенезата, както и ултраструктурата на зрелия 

сперматозоид при цестоди от разред Cyclophyllidea. 
Б. За първи път е описана ултраструктурата на спермиогенезата и зрелия 

сперматозоид при представители на семействата Paruterinidae, Gryporhynchidae и 
Metadilepididae, а при семейство Dilepididae е описана за първи път 
ултраструктурата на спермиогенезата. 

 
ІІ. 2. Структурни и функционални изследвания при хелминти от клас 

Nematoda. 
ІІ. 2.1. Направена е ултраструктурна характеристика на контактните зони 

(кутикула и чревна стена) при възрастни форми на Gongylonema pulchrum, 
Passalurus ambiguus и Dictyocaulus filaria (16, 17, 22). Получените резултати имат 
принос за изясняване на природата и функциите на контактните епителни 
повърхности, както и ролята им при взаимодействие с гостоприемниковите тъкани. 

ІІ. 2.2. С помощта на различни методи за биохимичен, физикохимичен и 
молекурярно–биологичен анализ е изолиран, функционално характеризиран и 
локализиран нов белтък (Ts-PCHTP) от паразитния нематод Trichinella spiralis (9). 
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Установено е, че Ts-PCHTP е представител на ново семейство полицистеинови 
протеини, уникални за разред Trichocephalida. 
 

ІІІ. Въздействие на различни препарати върху паразита и гостоприемника 
 
ІІІ. 1. Ефект на NH4VаO3 върху развитието и структурата на коренови тумори 

(гали), предизвикани от растителния нематод Meloidogyne arenaria и 
гостоприемник домати (19, 21). 

По-съществени приноси на тези изследвания са: 
А. Установена е динамиката на галообразуването, което започва с оформяне на 

Гигантски клетки (ГК) в централния цилиндър и последващо разкъсване, 
хипертрофия и хиперплазия на кореновите тъкани. 

Б. Високата концентрация от NH4VO3 (0,13mg/100ml H2O) не е токсична и 
предизвиква слаба патологична трансформация на кореновия паренхим. 
Количеството и размерите на ГК намаляват. 

В. Прилагането на 0,13 mg NH4VO3 върху инвазирани домати ограничава 
образуването на гали. 

 
ІІІ. 2. Изпитване действието на антипаразитни препарати върху паразити и 

гостоприемници (18, 20, 23, 24, 25). Изследван е механизмът на действие на 
класическите препарати мебендазол, клозантел и абамектин, както и на 
новосинтезирана лекарствена форма (абантел)  върху редица хелминти (T. spiralis, 
Moniezia expansa, F. hepatica, Trichostrongylus axei, D. filaria, Echinococcus 
granulosus,). Освен научна стойност, тези изследвания имат и практическа 
насоченост. Новосинтезираният абантел се произвежда от българска фирма и се 
прилага за обезпаразитяване на селскостопански и домашни животни в България и 
чужбина. 

Основните приноси на тази изследвания са: 
А. Установени са множество патологични реакции, които настъпват в 

паразитите тъкани след въздействие на антипаразитните препарати: редукция и 
разкъсване на микровилите с оформяне на миелинни фигури; руптура на 
повърхностната плазмалема и вакуолизация на връхчетата на микровилите; оток на 
инвагинациите на базалната мембрана; хомогенизация на цитоплазмения матрикс 
на тегументните клетки, хипертрофия и хиперплазия на клетъчни органели; 
дистрофия и оформяне на некротични огнища; миелинна дегенерация и некротични 
процеси в чревната цитоплазма. 

Б. Новосинтезираният препарат абантел има по-голяма антипаразитна 
активност, в сравнение с класическите съставки. 

B. Включването на антипаразитен препарат (мебендазол) в липозомни 
структури води до много по-бърз ефект на действие и чувствително намаляване на 
терапевтичната доза при трихинелоза. 

Г. При M. expansa е установено, че клозантела и абамектина не влияят 
директно върху синтезата и транспорта на повърхностните гликоконюгати. 
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ІІІ. 3. Влияние на микроелементи (Cu, Zn, Mn, Fe, Co) върху гостоприемници 

инвазирани с F. hepatica (26). 
Основният принос от това изследване е, че внасянето в организма на соли на 

посочените микроелементи подобрява значително антиоксидантният дисбаланс, 
съпътстващ хроничната фаза на фасциолозата. 

 
В допълнение имам и публикация от проведено изследване за установяване на 

влиянието на природен продукт за деконтаминация на животни от индустриални 
замърсители (27). Показано е, че високите нива на тежки метали в животни, 
обитаващи ендемични райони може се намалят значително чрез прилагане на 
природни сорбенти. 
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