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СТАНОВИЩЕ

по конкурс за академична длъжност „Доцент” по научната специалност
01.06.19 „Паразитология и хелминтология”, 

обявен в ДВ бр.61/05.08.2016 за нуждите на изследователска група “Ултраструктура на
паразитите” към отдел „Животинско разнообразие и ресурси” на ИБЕИ 

при БАН, гр. София

Рецензент: доц. д-р Златка Михайлова Димитрова, Аграрен факултет на 
Тракийски университет, Стара Загора

Като  единствен  кандидат  в  обявения  конкурс  участва  гл.  ас.  д-р  Катя  Иванова

Георгиева  от  отдел  „Животинско  разнообразие  и  ресурси”  на ИБЕИ  при  БАН,  гр.

София.

Кандидатката  е  завършила  Биологическия  факултет  на  СУ  „Климент  Охридски“

през 1992 г. От 1995 до 2010 г. работи в  Института по експериментална патология и

паразитология (ИЕПП)–БАН, Институт по експериментална морфология, патология и

антропология (ИЕМПАМ)–БАН като специалист–биолог и научен сътрудник ІІІ-І ст.,

съответно. От септември 2010 г. и в момента работи като главен асистент в ИБЕИ при

БАН,  отдел  „Животинско  разнообразие  и  ресурси”.  През  2011  г.  получава

образователната и научната степен „Доктор“.

ОЦЕНКА   НА   НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТКАТА  

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ НАУЧНИ ТРУДОВЕ

Гл. ас. Георгиева е представила списък с  27 научни труда, от които по предходния

конкурс са дисертационният труд за получаване на ОНС „Доктор” (№ I. 1) и 4 научни

статии по дисертацията (№№ II.  2-5).  Останалите 22 научни труда са по настоящия

конкурс. Те се разпределят, както следва: 

• 20 научни статии, публикувани в специализирани научни списания, като 12 от тях са

публикувани в международни списания, включени в SCI (№№ II. 6-20);

• 2 научни статии, публикувани в тематични научни сборници (№№ III. 21-22).

• Кандидатката е взела участие с доклади или постери в 29 научни форуми у нас и в

чужбина. 

• Представен е списък с 67 цитирания върху 15 научни труда на кандидатката: 
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• 48 от тях са цитирани в специализирани научни списания, като 38 – в списания с

ИФ.

• 11 - в монографии (книги) и други електронни издания;

• 8 - в дисертации.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА НА

КАНДИДАТКАТА

Проучванията на кандидатката са проведени в няколко основни направления:

Направление  1.  Структурно  и  функционално  характеризиране  на

повърхностни въглехидрати при ларвни стадии на Fasciola hepatica  и междинния

гостоприемник – блатни охлюви (Galba truncatula).

Чрез използване на набор от лектини с известен монозахариден афинитет е доказана

специфичността  на  повърхностните  въглехидрати  при  ларвни  стадии  на  Fasciola

hepatica и на междинния гостоприемник (заразен и незаразен).

Направени са важни оригинални приноси, свързани с тези проучвания: 

- За първи път е установена специфичната въглехидратна обвивка на ларвни стадии

(мирацидии, спороцисти, редии и церкарии) на Fasciola hepatica.

-  Установени  са  отделните  етапи  от  трансформирането  на  мирацидиите  в

спороцисти in vitro. 

-  Формулирана  е  хипотеза  за  ролята  на  повърхностните  въглехидрати  при

прилепването на мирацидиите върху тялото на охлюва.

- Установено е структурно сходство на въглехидратни остатъци от повърхността на

ларвите на паразита (спороцисти,  редии,  церкарии) и тъканите на гостоприемника –

въглехидратна  мимикрия,  която  паразитите  използват  за  предпазване  от  имунната

защита на гостоприемника.

Проведените  проучвания  в  тази  насока  са  от  голямо  значение  за  по-нататъшно

развитие  и  детайлизиране  на  информацията  за  взаимоотношенията  на  системата

“паразит-гостоприемник”, по-специално за процесите,  протичащи в контактната зона

между двата организма.

Направление  2. Структурна и функционална характеристика на други групи

хелминти

Проведени  са  проучвания  върху  спермиогенезата  и  ултраструктурата  на  зрелите

сперматозоиди при 4 семейства цестоди от разред Cyclophyllidea.
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По-важни оригинални приноси, произтичащи от тези изследвания са:
- Определен е типът на спермиогенезата при 5 вида цестоди, принадлежащи към 4

семействата  на  разред  Cyclophyllidea:  Metadilepididae,  Dilepididae,  Gryporhynchidae  и

Paruterinidae.
- За първи път са описани ултраструктурните особености на спермиогезата и зрелия

сперматозоид  при  три  семейства  цестоди:  Metadilepididae, Gryporhynchidae  и

Paruterinidae,  както  и  ултраструктурните  характеристики  на  спермиогезата  при

семейство Dilepididae.

Проведените  изследвания  върху  ултраструктурата  на  спермиогенезата  и  зрелите

сперматозоиди  при  цестоди  от  разред  Cyclophyllidea дават  ценна  филогенетична

информация  за  изясняване  на  родствените  връзки  между  отделните  таксоните  на

разреда.

Други проучвания в това направление са  свързани проучване ултраструктурната

характеристика (кутикула и чревна стена) на 3 вида нематоди - Gongylonema pulchrum,

Passalurus ambiguus и Dyctiocaulus filaria.  Резултатите от проведеното проучване са от

особено  значение  за  изясняване  на  структурата  и  функциите  на  контактните

повърхности на паразитите,  както и тяхната роля при взаимодействие с тъканите на

гостоприемника.

Направление  3.  Въздействие  на  различни  препарати  върху  паразита  и

гостоприемника

Проучено  е  действието  на  различни  концентрации  амониев  ванадат  върху

развитието на галите при инвазирани растения (домати) с фитохелминта  Meloidogyne

arenaria. Установена е нетоксичната за гостоприемника доза амониев ванадат (0.13 mg),

която ограничава развитието на галите.

Приносите, произтичащи от това проучване имат научно-приложен характер и са от

голямо значение за разработката на нови методи за борба с галовите нематоди, които са

сериозен проблем в зеленчукопроизводството.

Други  изследвания  в  това  направления  са  свързани  с  проучване  действието  на

антипаразитни препарати върху паразитите и техните гостоприемници.

Изпитани  са  както  класически  лекарствени  форми  за  обезпаразитяване  на

гостоприемниците  (клозантел,  абамектин  и  мебендазол),  така  и  новосинтезирания

антипаразитен препарат абантел върху редица паразитни видове: цестоди, трематоди и
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нематоди, като са проучени механизмът на действие им и степента на обезпаразитяване

на гостоприемниците.

Във  връзка  с  тази  група  изследвания  са  направени  важни  научно-приложни

приноси:

- Установени са редица ултраструктурни промени в контактните повърхности на

паразитите при проучване действието на тези антихелминтни препарати. 
- Установено е, че новият препарат абантел притежават по-висока антипаразитна

активност, в сравнение с класическите препарати.

Приносите, свързани с изучаване механизмите на действие на нови ветеринарни

препарати, имат не само научна стойност, но и голяма практическа насоченост. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Кандидатката  отговаря  на  основните  изискванията  на  Закона  за  развитието  на

академичния състав в Република България, както и на Критериите на Научния съвет на

ИБЕИ – БАН: притежава образователно-научната степен „Доктор“, има  много добра

научна продукция по обем и качество,  научните й трудове са цитирани 67 пъти,  като

повече от половината (38) са в списания с импакт фактор, взела е участие в голям брой

научни проекти,  както  и  оригиналните  научни  и  научно-приложни  приноси,

произтичащи от научните изследвания на гл. ас. д-р Катя Георгиева. 

Доказаните качества на кандидатката като изграден изследовател, ми дават пълно

основание  да  предложа  на  почитаемите  членове  на  Научното  жури  да  гласуват  за

избирането на гл. ас. д-р Катя Иванова Георгиева на академичната длъжност „доцент“

по научната специалност 01.06.19 „Паразитология и хелминтология”.

10.01.2017 г.                                                         Изготвил становището: ………………

гр. Ст. Загора                                                                               (доц. д-р Зл. Димитрова)
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