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Р Е Ц Е Н З И Я

върху научно-изследователската и творческа дейност на главен асистент  д-

р Катя Иванова Георгиева за обявения в Д.В. брой 61 (05.08.2016 г.)

конкурс за „Доцент” по Паразитология и хелминтология (01.06.19) към

отдел „Животинско разнообразие и ресурси”на ИБЕИ-БАН

Рецензент: чл. кор. д-р Олга Тодорова

Полякова-Кръстева, д.б.н.

Катя  Иванова  Георгиева  е  родена  през  1968  г.  в  с.  Бачево,

Благоевградска област. Висшето си образование е завършила през 1993 г. в

Биологическия  факултет  на  Софийския  университет  „Св.  Климент

Охридски”,  специалност  „Биотехнологични  процеси”  със  специализация

по Микробиологични процеси и технологии. Постъпва в ИЕПП-БАН през

1995  г.  като  специалист-биолог  в  секция  „Нормална  и  патологична

морфология”.  От  1998  г.  е  научен  сътрудник  по  специалността

„Паразитология и хелминтология”,  по която е и настоящият конкурс.  От

2010  г.,  след  съответна  реорганизация  в  БАН,  работи  като  асистент  в

ИБЕИ-БАН,  секция  „Биоразнообразие  и  екология  на  паразитите”,  в

изследователска група „Ултраструктура на паразитите”. 

През 2011 г. след успешна защита и е присъдена образователната и

научна  степен  „Доктор”  по  Паразитология  и  хелминтология.  Така  по

специалността на обявения конкурс кандидатката д-р Катя Георгиева има

над 20 г. трудов стаж.

На  настоящият  конкурс  за  доцент  Георгиева  се  представя  със

следната научна продукция:

- автореферат  на  дисертационен  труд  с  4  излезли  от  печат

научни статии;
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- 12 броя научни статии в международни списания, включени в

SCI;

- 8 броя статии отпечатани в „други” списания ( без IF);

- 2 броя научни статии отпечатани в тематични сборници;

т.е. общо 23 научни статии (включително автореферата от дисертационния

труд (без научните статии от дисертационния материал).

Без да анализирам приносите от дисертационния труд, ще си позволя

да  подчертая,  че  Георгиева  още  от  първите  си  стъпки  в  научно-

изследователската работа започва в един напълно непроучен проблем, не

само у нас, но и в световната специализирана литература, касаещ ларвните

стадии  на  Fasciola hepatica и  тяхната  структурно-функционална

характеристика.  Още  тук  ще  подчертая,  че  тези  разработки,  които

продължават  и  в  последващите  й  дирения  са  извънредно  трудни  в

методично  отношение  и  тук  тя  има  несъмнено  пионерска  роля.

Поздравления за невероятната упоритост и успех!

Катя  Георгиева  поставя  началото  и  продължава  проучването  на

повърхностните въглехидрати на ларвните стадии на  F. hepatica,  доказва

ултраструктурата на гликокаликса на мирацидиите и церкариите, както и

етапите на трансформация на мирацидиите в следващия ларвен стадий –

спороциста (труд № 2).

Ясно трябва  да  се  подчертае  оригиналния принос на  Георгиева  за

установения  „феномен”  за  лектин-въглехидратното  разпознаване  на

специфични повърхности елементи, което авторката лансира като „сигнал”

за настъпващи морфогенетични промени в този етап на жизнения цикъл на

хелминта (труд № 2).

Маркирам  и  резултата  от  установяването  на  фукоза  в  слузестата

секреция на междинния гостоприемник Galba truncatula (труд № 6). Касае 

се за резултат, който заслужава допълнително проучване и анализиране на

функцията й.
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В  тази  група  научни  разработки  Георгиева  постига  значими

приоритетни и приносни резултати - за първи път е установена стадийна

специфичност на  повърхностните  въглехидрати при представител на сем.

Fascoilidae, формулирана е хипотеза за ролята на въглехидратите остатъци

за  прилепване  на  мирацидиите  към  тялото  на  охлюва  и  е подкрепена

хипотезата  за  въглехидратна  мимикрия като  защитен  механизъм  на

паразитните ларви и т.н.

Без  да  изменя  на  еднопосочното  си  фокусиране   към структурно-

функционалната характеристика на паразитите,  Катя Георгиева участва с

компетентен колетив в изучаване на ултраструктурата на спермиогенезата

и на сперматозоидите на представители от клас  Cestoda:  Metadilepididae,

Dilepididae,  Paruterinidae и Gryporhynchidae (труд № 10, 11, 12, 14 и 15 от

списъка  с  трудовете).  Резултатите  са  представени  в  изящни

електронограми  и  е  осъществено  за  първи  път  при  представители  на

споменатите по-горе четири семейства.  И тук още веднъж ще подчертая

рядкото  реализиране  на  подобен  методичен  подход  от  други  автори.  По

този  начин се  достига  до нови недоказани до сега  факти и  заключения

относно  ултраструктурата  на  зрели  полови  клетки  на  представители  на

клас  Cestoda – тези  резултати допринасят за установяване на мястото на

изследваните  групи  в  систематиката  и  филогенетичните  връзки  на

изследваните видове.

Катя  Георгиева  (в  колектив)  прилага  електронно-микроскопско

изследване  на  представители  на  клас  Nematoda и  по-специално  на

„контактните  зони”  (кутикула  и  чревна  стена)  (труд  №  16,  17  и  22).

Данните допринасят за установяване на закономерността в процесите на

взаимодействие  в  системата  паразит/гостоприемник  –  особено  значими

напр. при проучване на патогенезата на паразитозите и т.н. 

Една  трета  –  немалка  част  от  изследователката  й  работа  касае

въздействието  на  различни  класически  и  новосинтезирани  препарати
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(лекарствени форми при приложението  им (труд  №  18,  20,  23,  24,  25)).

Резултатите имат и директна практическа насоченост. Този по-задълбочен

подход  към  изучаване  на  механизмите  на  въздействие  на  съответните

препарати върху структурата  на паразитите е съвременен и насочва към

разширяване на терапевтичните възможности, включително с използването

на  липозомни  форми  на  лекарствените  средства  и  тяхната  по-висока

ефективност.

Георгиева е приложила един акуратно, прецизно изготвен списък на

цитираните  трудове,  което  още  при  пръв  преглед  показва  оценката  на

нашата  и  международна  научна  общност  в  тази  област.  Представени  са

общо  67  цитирания.  Този  широк  отзвук  касае  особено  трудовете  за

ултраструктурната  характеристика  на  спермиогенезата  и  на

сперматозоидите  при  представители  от  клас   Cestoda.  Те  са  цитирани

средно  7-13  пъти,  и  то  от  водещи  паразитолози  в  престижни  списания

(Biological Reviews, Zoologischer Anzeiger, Acta Parasotologica, Parasitology

Research и т.н.). Над 10 пъти е цитиран и труд  № 5 „Surface carbohydrates in

helminths (Cytochemical review)”  (1999)  (в Parasitology Research,

Helmintologia и пр.).

Към приложените за конкурса материали се запознах и със справка за

ръководство и участие в научни проести, а именно:

От  Фонд  Научни  изследания  (2002-2005) тя  е  ръководила  проект

„Молекулни взаимодействия между ларви на  Fasciola hepatica и охлюви:

търсене  на  възможности  за  контрол  на  ниво междинен гостоприемник”.

Също от ФНИ Георгиева е участник в:

- 2009-2010 „Инициативи за привличане, насърчаване и повишаване

качеството  на  научните  изследвания  на  младия  научен  потенциал  в

приоритетни области на медико-биологичните науки”;

4



-  2005-2009 „Филогенетични  връзки  между  семействата  в  разред

Cyclophyllidea на  базата  на  ултраструктурата  на  сперматозоида  и

спермиогенезата”; 

-  1995-1996  „Експериментално  и  клинично  лечение  на

ехинококозата”.

Извън  научно-изследователската  си  дейност  кандидатката  е

участвала в 29 национални и международни научни форуми с доклади и

постери.

Преди да премина към заключението на  настоящата реценция макар

и кратко ще маркирам личните си впечатления, придобити от времето на

постъпването  й  в  БАН  досега.  Катя  Георгиева  е  упорит,  целенасочен,

задълбочен  и  основно  трудолюбив  учен-изследовател.  Свидетел  съм  на

амбициозното й навлизане за една нова за  нея,  но и за  паразитологията

област  -  ултраструктурно  характеризиране  на  редица  представители  на

паразитите.  Тя  бързо  възприе  постигнатото  от  колегите  й  и  разви  в

методично  отношение  извънредно  трудоемки  области.  Пионерни  са

изследванията  на ларвните стадии на  F.  hepatica,  при това извършени с

изключителна прецизност. При трудни обективни обстоятелства, тя прояви

твърдост и воля за да постигне целта си.

Заключение

Представеният материал на д-р Катя Георгиева за участие в обявения

конкурс за „Доцент” по Паразитология и хелминтология (01.06.19) включва

всички документи и трудове по изискванията на закона.  Материалите са

безупречно подредени. Катя Георгиева има над 20 години трудов стаж по

специалността на конкурса.  Тя е доктор по същата специалност от 2011

година. За конкурса са представени 22 научни статии и един автореферат.

По голямата част от тях са публикувани в престижни списания с IF.
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През  20-годишната  си  научно-изследователска  дейност  Катя

Георгиева е насочвала интересите си към изучаване на контактните зони в

системата  паразит/гостоприемник,  навлизайки  в  най-интимните

взаимоотношения  чрез  структурно  и  функционално  характеризиране  на

тези  повърхности.  Същият  подход  тя  прилага  и  в  друга  поредица  от

изследвания в слабо проучената зона на  спермиогенеза и  полови клетки

на  цестоди  и  в  механизма  на  въздействие  на  лекарствени  форми,

включително  и  новосинтезирани  и  липозомни  форми.  Доказателство  за

приносите на Катя Георгиева в изучаваните обекти е установения широк

отзвук  и  цитирането  им  в  престижни  списания.  Към  тези  приноси  бих

добавила и постиженията на Катя Георгиева в методично отношение. 

Изхождайки  от  всичко  това,  давам  висока  оценка  на  цялостната

научно-изследователска дейност на д-р Катя Иванова Георгиева и убедено

предлагам на членовете на уважаемото жури да гласуват с положителен вот

за присъждане на Катя Георгиева на академичната длъжност „Доцент”.

Рецензент:
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