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                                             Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я

от  проф. д-р Мария Делова Шишиньова – катедра по Зоология и антропология

на Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

ОТНОСНО: Материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната
длъжност  „Доцент“ по  4.3  Биологически  науки,  специалност  Паразитология  и
хелминтология  за  нуждите  на  ИГ  „Ултраструктура  на  паразитите“,  секция
„Биорознообразие и екология на паразитите“, отдел „Животинско разнообразие и ресурси“
на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН.

За  участие  в  конкурса  за  академичната  длъжност  „Доцент“,  обявен  в  ДВ  бр.
61/05.08.2016 год., са представени документите на единствен кандидат – главен асистент д-
р Катя Иванова Георгиева от ИГ „Ултрактруктура на паразитите“ на отдел „Животинско
разнообразие и ресурси“ на ИБЕИ – БАН.

ОБЩИ  ДАННИ  ЗА  КАРИЕРНОТО  И  ТЕМАТИЧНОТО  РАЗВИТИЕ  НА
КАНДИДАТА

Главен  асистент  д-р  Катя  Иванова  Георгиева  работи  в  ИГ  „Ултраструктура  на
паразитите“, секция „Биорознообразие и екология на паразитите“ на отдел „Животинско
разнообразие  и  ресурси“  на  ИБЕИ  –  БАН.  През  1993  год.  завършва  Биологическия
факултет  на  СУ“Св.  Климент  Охридски“  специалност  Биотехнологични процеси.  След
завършване  на  висшето  си  образование  работи  като  биолог-специалист  в  Централната
лаборатория по биология и болести по дивеча, а от м. май 1995 год.  работи в Институт по
експериментална патология и паразитология (ИЕПП)- БАН, Институт по експериментална
морфология, патология и антропология с музей  (ИЕМПАМ) – БАН последователно като
биолог-специалист, научен сътрудник III – I степен в секция „Паразитология“. През 2011
год.  защитава  дисертационна  тема:  “Стадийно-специфични  характеристики  на
повърхностните  въглехидрати  при  ларви  на  Fasciola  hepatica (Digenea,  Fasciolidae)” и
получава  образователната  и  научна  степен  „Доктор“  по  научната  специалност
Паразитология и хелминтология. От м. септември 2010 и до момента работи в Института
по  биоразнообразие  и  екосистемни изследвания  на  БАН.  Във връзка  с  повишаване  на
квалификацията  си  Катя  Георгиева  участва  в  различни  специализирани  курсове  като:
„Съвременни електронно-микроскопски техники“; „Молекулярно-генетични изследвания
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и  приложението  им  в  практиката“;“Въведение  в  изследователската  дейност“;
„Статистически  методи  в  биологията“;  „Геномика“;  „Биоинформатика“  ;
„Експериментални  модели  на  паразитози  и  приложение“.  Членува  в  Българското
паразитологично  дружество  и  Европейската  федерация  на  паразитолозите.
Организационните  умения  са  свързани  с  ръководство  и  участие  в  национални  и
международни  проекти.  Била  е  член  на  организационни  комитети  за  организиране  на
научни мероприятия.

Общият  трудов  стаж  на  Катя  Иванова  Георгиева  към  момента  на  подаване  на
документите  е  26  години,  8  месеца  и  17  дни  като  цялата  професионална  дейност  е
тематично свързана с обявения конкурс.

ПРЕДСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО КОНКУРСА

В обявения конкурс гл.ас. Катя Георгиева участва общо с 26 научни труда. От тях 4
статии са  свързани с  дисертационния труд за  получаване на  образователната  и  научна
степен  „Доктор“,  а  останалите  22  научни  публикации  са  представени  за  участие  в
настоящия конкурс за доцент. В 10 от представените публикации тя е първи автор, в 3
публикации е втори, а в 13 от публикациите е на трето или последващо място в авторския
колектив.  С  изключение  на  една  публикация,  която  е  на  български  език,  всички  са
отпечатени  на  английски  език.  От  представения  списък  14  от  научните  статии  са  в
списания  с  ИФ.  Публикациите  в  международни  списания,  включени  в  SCI са  12,
публикациите в други списания са 8 и 2 от публикациите – в тематични сборници.

Повечето от научните трудове са публикувани в престижни и търсени списания
като:  Acta  parasitologica;  Comptes  rendus  de  l’Academie  bulgare  des  Sciences;  Folia
Parasitologoca; Parasitology Research; Helmintologia и други. Общият IF е 14, 677. 

В документацията по конкурса е представена справка за участие в научни проекти.
Проектите къв ФНИ са 4, от които на 1 е била ръководител на проекта. Има участие в
Международен проект между БАН и Руската академия на науките, участва в проект по 6-
та Рамкова програма и един проект с външна организация.

Материалите  по  конкурса  са  надлежно  отразени  в  приложеното  заявление  за
допускане за участие в обявения конкурс.

ОСНОВНИ  НАПРАВЛЕНИЯ  В  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА  РАБОТА  НА
КАНДИДАТА И НАЙ-ВАЖНИ НАУЧНИ ПРИНОСИ
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Основната научноизследователска дейност на гл.асистент д-р Катя Георгиева е свързана
със  структурно  и  функционално  характеризиране  на  повърхностни  въглехидрати  в
системата  паразит  –  гостоприемник  на  ларвни  стадии  на  Fasciola  hepatica -    Galba
truncatula. Изследвано е разпространението на G. truncatula в различни райони на страната
и опаразитеността им с трематодни ларви. За изясняване на филогенетичните връзки и
систематичното  положение  на  представители  от  различни  семейства  цестоди  са  и
изследванията  на  структурната  и  функционалната  им  характеристика.  Проучвани  са
структурни и функционални характеристики при хелминти от клас  Nematoda.  Изследвано
е  и  въздействието  на  различни  препарати  в  системата  паразит  –  гостоприемник.
Натрупаният научноизследователски опит в паразитологичните изследвания  я изграждат
като  специалист  в  съответната  област.  Научноизследователският  профил  на  кандидата
изцяло съвпада с направлението на обявения конкурс.

Научноизследователските качества на гл.ас. Катя Георгиева й позволяват участие в
специализирани  научни  проекти.  Тя  е  ръководител  на  проект,  свързан с  „Молекулни
взаемадействия между ларви  на  Fasciola hepatica и охлюви: търсене на възможности за
контрол на ниво междинен гостоприемник“,  като специалист е участник в проект, свързан
с изследвания на „Филогенетични връзки между семействата на разред Cyclophyllidea на
базата  на  ултраструктурата  на  сперматозоида  и  спермиогенезата“  както  и  в  проект  за
„Експериментално и клинично лечение на ехинококозата“. Включва се и в разработването
на международен проект относно „Изучаване на гостоприемниково-паразитни отношения
при някои най-патогенни хелминтози по животните и растенията“ Участва в изследвания
относно  въздействието  на  различни препарати  върху  нематоди и  трематоди по дребни
преживни животни, както и в стратегии за контрол на чернодробния метил в Европа.

За научноизследователската дейност на кандидата е отразено, че е представяна в
научни прояви у нас и в чужбина с  29 участия под формата на доклади и постери, за които
не е документирана подробно разписана справка.

Основните  научни  приноси  в   публикационната  дейност  имат  фундаментален
характер, а една част от тях имат и  научно – приложен характер.

Важна  част  от  научните  изследвания  и  публикации,  свързани  с  тях,  касаят
проучванията  на  повърхностни  въглехидрати  в  системата  паразит  –  гостоприемник
Fasciola hepatica -    Galba truncatula, които са първи за науката. Въз основа на това се
правят изводи за ролята на гликолизирането на тъкани при двата вида организми (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8).

Направена  е  структурно-функционална  характеристика  чрез  набор  от  лектини  с
известна  въглехидратна  специфичност  на  повърхностните  въглехидрати  при  ларвни
стадии на  Fasciola hepatica  и тъкани на незаразен и заразен гостоприемник  -    Galba
truncatula:
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Установена е за първи път стадийна специфичност на въглехидратните остатъци
при мирацидии, както и на спороцисти, редии и церкарии на  F. hepatica. Установена е и
ултраструктурата на гликокаликса на мирацидии и церкарии на вида като задължителен
компонент на тегументна повърхност.

Приносен характер имат проучванията на етапите на трансформация на мирацидии
в спороцисти ин-витро. В присъствието на лектини се установява ускоряване на процеса,
което дава основание да се приеме, че лектин-въглехидратно разпознаване може да бъде
сигнал за морфогенетични промени в тази част от жизнения цикал на паразита.

Ролята на повърхностните въглехидрати при осигуряването на коректни условия за
прилепването  на  инвазионния  стадий  на  F. hepatica към  тялото  на  междинния
гостоприемник позволява за формулиране на хипотеза.

Наличието на  структурно сходство на въглехидратни остатъци от повърхността на
вътреохлювни  стадии  на  F. hepatica и  тъкани  на  междинния  гостоприемник  Galba
truncatula подкрепят хипотезата за въглехидратна мимикрия.

Установена  е  промяна  в  гликолизирането  на  някои  тъкани  на  междинния
гостоприемник  по  време  на  развитието  на  ларвите  на  паразита  в  него,  което  оказва
влияние върху метаболитни процеси на гостоприемника.

Приносен  характер  имат  проучванията  на  разпространението  на  охлюви  Galba
truncatula в 11 различни райони на България и тяхната опаразитеност с трематодни ларви
(13).  Установено  е  опаразитяване  от  трематоди,  принадлежащи  към  четири  рода,  като
ларвите на F. hepatica заемат най-висок процент сред инвазираните охлюви (39%).

Основните  приноси  на  направената  ултраструктурна  характеристика  на
сперматогенезата  и  на  зрелия  сперматозоид  на  представители  на  четири  семейства
цестоди от разред Cyclophyllidea са свързани с изясняване на филогенитичните връзки и
систематично положение на изследваните групи (10, 11, 12, 14, 15). Въз основа на това е
определен  типът  на  спермиогенезата  и  ултраструктурата  на  зрелия  сперматозоид  на
цестоди от изследвания разред.

Описана  е  за  първи  път  ултраструктурата  на  спермиогенезата  и  зрелия
сперматозоид  на  представители  от  семействата  Paruterinidae,  Gryporhynchidae  и
Metadilepididae.  За  първи  път  при  сем.  Dilepididae е  описана  ултраструктурата  на
спермиогенезата.

Структурните  и  функционални  изследвания  на  хелминти  от  клас  Nematoda са
свързани с изясняване на природата и функциите на контактните епителни повърхности и
ролята им при взаимододействие с гостоприемниковите тъкани (16, 17, 22).
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От Trichinella spiralis е изолиран, характеризиран функционално и локализиран нов
белтък (Ts-PCHTP) с помощта на методи за биохимичен, физикохимичен и молекулярно-
биологичен  анализ  (9).  Установеният  белтък  е  представител  на  ново  семейство
полицистеинови протеини за разреда.

Изследвано  е  въздействието  на  различни  препарати  върху  системата  паразит  –
гостоприемник. Проучен е ефектът на  NH4VO3 върху развитието и структурата на гали,
предизвикани от Meloidogyne arenaria в гостоприемник домати (19, 21).

Изследванията, свързани с изпитване действието на антипаразитни препарати върху
паразити и гостоприемници имат важен научно-приложен характер (18, 20,  23,  24, 25).
Проучван е механизмът на действие на препаратите мебендазол, клозантел и абамектин,
както и абантел (новосинтезирана лекарствена форма) върху 6 вида хелминти – T. spiralis,
Moniezia expansa, F.hepatica, Trichostrongylus axei, D. filarial, Echinococcus granulosus.

Наблюдавани са различни патологични характеристики, настъпващи в тъканите на
паразитите  следствие  въздействието  на  антипаразитните  препарати  като  редукция  и
разкъсване на микровилите с оформяне на миелинни фигури; 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 и други.

Установена  е  по-голяма антипаразитна  активност  на  новосинтезирания  препарат
абантел  в сравнение с останалите изследвани препарати.

При  трихинелоза  включването  на  антипаразитен  препарат  –  мебендазол  в
липозомни структури води до по-бърз ефект на действие и чувствително намаляване на
терапевтичната доза.

Изследвано  е  влиянието  на  микроелементи  (Cu,  Zn,  Mn,  Fe,  Co)  върху
гостоприемници,  инвазирани  с  F.hepatica ,  което  показва,  че  внасянето  на  соли  на
микроелементите  подобрява  антиоксидантния  дисбаланс,  който  съпътства  храничната
фаза на фасциолозата.

Представените  публикации  в  конкурса  са  колективни,  но  са  в  областта  на
паразитологията и хелминтологията, където гл. ас. Катя Георгиева е изграден специалист,
поради което приемам нейното основополагащо място при изпълнението на поставените
разработки и високата им научна стойност. Тъй като няма изрично представен документ за
дяловото участие на гл.ас. Катя Георгиева при колективните публикации, го приемам като
равнопоставено. Публикациите показват, че К. Георгиева умее да работи в екип, да участва
в научноизследователски проекти и да поема необходимата отговорност.
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Приемам  представената  справка  за  научните  приноси  и  считам,  че  тя  отразява
основните  приноси,  залегнали  в  публикационната  дейност.  Като  известна  слабост  бих
споменала, че някои от приносите би трябвало да се изведат по-подробно и информативно.

Считам,  че  е  пропуск  липсата  на  подробна  справка  за  участията  в  различни
национални и международни научни форуми. Неибходима е и по-подробна информация в
автобиографията по отношение на „Вид на дейността или сферата на работа“.

ОТРАЖЕНИЕ  НА  НАУЧНИТЕ  ПУБЛИКАЦИИ  В  НАШАТА  И  ЧУЖДА
ЛИТЕРАТУРА

В приложената документация са представени данни за библиографските цитирания
на  публикационната  дейност  на  кандидата,  които  включват  67  цитирания  на  15  от
научните трудове. В списания с IF са 37 от цитиранията, 8 в дисертации и 9 в монографии
главно  в  чужбина.  Това  показва  познаването  на  Катя  Георгиева  от  българските  и
чуждестранните специалисти в това направление като изграден научен работник.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз  основа  на  представената  документация  и  изложеното  по-горе  считам,  че
кандидатът покрива изискванията на чл. 24 от Закона за развитието на академичния състав
в  Република  България  и  Правилника  за  прилагането  му,  както  и  Правилника  и
препоръчителните критерии на БАН и на ИБЕИ – БАН. Гл. асистент Катя Георгиева е
изграден  специалист  с  обособен  профил  в  областта  на  паразитологията  и
хелминтологията,  с  поддържащ професионален  контакт със  специалисти  от  страната  и
чужбина и желан партньор в провеждането на научно-изследователски задачи. Това ми
дава основание да дам положителна оценка за избор на „Доцент“ на главен асистент д-р
Катя Иванова Георгиева.

Предлагам на почитаемото Научно жури да гласува предложение до Научния
съвет на ИБЕИ-БАН да избере гл.ас. д-р Катя Иванова Георгиева за „Доцент“ по 4.3
Биологически науки, специалност Паразитология и хелминтология за нуждите на ИГ
„Ултраструктура  на  паразитите“,  секция  „Биорознообразие   и  екология  на
паразитите“, отдел „Животинско разнообразие и ресирси“ на ИБЕИ – БАН.

12.01.2017 год.                                     Рецензент:

            София                                                    (Проф. М. Шишиньова)
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