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Основната част от научните ми изследвания са насочени към изучаване на разнообразието 

(систематика, таксономия, филогения, фауна, морфология, жизнени цикли) и екологията 

на съобществата на паразити по гръбначните животни, най-вече по птици и риби. В 

последните 10 години изследванията ми включват молекулярни методи при решаването на 

въпроси, свързани с разнообразието, видовата диференциация и идентификация, и 

еволюционните взаимоотношения на паразитите в морски и сладководни екосистеми. В 

обобщен вид, най-важните резултати от научните ми изследвания са представени както 

следва (публикациите свързани с конкурса са означени с болд текст):

1. Приноси в областта на таксономията

1.1. На родово и надродово ниво

 Надсемейство Echinostomatoidea Looss, 1899

Разработени са таксономични ревизии на родово ниво на семействата Echinostomatidae 

Looss, 1899, Psilostomidae Looss, 1900, Cathaemasiidae Fuhrmann, 1928 и Liliatrematidae 

Gubanov, 1953. Уточнени са диагнозите на 18 подсемейства и 62 рода, като при това са 

използвани и оригинални резултати от проучването на типови и други материали от 

паразитологичните колекции в Лондон, Виена, Берлин, Белтсвил, Аделаида, Рио де 

Женейро и др. На тази основа са изготвени ключове за определяне на родовете от четирите

семейства. Тази концепция за състава и структурата на надсемейството публикувана в 

Keys to the Trematoda през 2002 (приноси 1-4) е преоценена на основата на молекулярна 

филогения. В резултат са обосновани нова структура на семейство Echinostomatidae (sensu

stricto) и две нови семейства (Caballerotrematidae Tkach et al., 2016 и Echinochasmidae 

Odhner, 1910) (принос 5). На основата на нови морфологични и молекулярни данни са 

описани и 4 нови рода в семейство Psilostomidae (sensu stricto) (принос 6). 

 

(1) Предложена е нова структура на семейство Echinostomatidae, включваща 10 

подсемейства и 43 валидни рода. Обосновано е едно ново подсемейство (Ruffetrematinae 
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Kostadinova, 2005). Подсемействата Pameileeniinae Goodman & Wrightsman, 1987 и 

Singhiinae Yamaguti, 1958 са сведени в синоним на Echinostomatinae Loos 1899, а 

Allechinostomatinae Sudarikov, 1950, Saakotrematinae Odening, 1962 и Echinocollidae 

Odening, 1961 - на Echinochasminae Odhner, 1910. Род Protechinostoma Beaver, 1943 е 

преведен в семейство Cathaemasiidae. Възстановена е валидността на родовете Moliniella 

Hübner, 1939, Isthmiophora Lühe, 1909 и Pulchrosomoides Freitas & Lent, 1937. 

Metechinostoma Petrochenko & Khrustaleva, 1963 е сведен в синоним на Echinostoma 

Rudolphi, 1809; Vermatrema Srivastava, 1974 и Neoechinostoma Agraval, 1963 - на 

Hypoderaeum Dietz, 1909; Mesorchis Dietz, 1909, Pseudechinostomum Odhner, 1910 и 

Aequistoma Beaver, 1942 - на Stephanoprora Odhner, 1902. Дванадесет рода (Cotylotretus 

Odhner, 1902, Mesaulus Braun, 1902, Parechinostomum Dietz, 1909, Pseudechinostomum, 

Pseudechinochasmus Verma, 1936, Skrjabinophora Bashkirova, 1941, Sobolevistoma Sudarikov,

1950, Dietziella Skrjabin & Bashkirova, 1956, Echinospinifer Oshmarin & Parukhin, 1963, 

Schiginella Karmanova, 1974, Indopseudechinostomum Sharma, 1977 и Pseudechinoparyphium 

Kanev & Vassilev, 1986) се третират като genera inquirendae, а Orientochasmus Verma, 1935 -

като nomen nudum (Публикации 9, 27, 28, 39, 40, 62, 63).

(2) Ревизирана е родовата и надродова структура на семейство Psilostomidae. В състава на 

семейството са включени 6 подсемейства и 13 рода; подсемейство Ribeiroiinae Travassos, 

1951 е прехвърлено от семейство Cathaemasiidae. Преописан е типовият материал на 

Psilolintonum lineatum Linton, 1928; той е определен като Podocotyle reflexa (Creplin, 1825), 

а род Psilolintonum Looss, 1899 е отнесен към синонимите на род Podocotyle Dujardin, 

1845. Възстановена е валидността на род Astacatrematula , а Lyperorchis Travassos, 1921 и 

Psilocollaris Singh, 1954 (нов синоним на Dissurus Verma, 1936) са преведени в семейство 

Echinostomatidae. Psilotrematoides Yamaguti, 1958, Pseudopsilostoma Yamaguti, 1958 и 

Sharmaia Yamaguti, 1958 се третират като genera inquirenda, a Psilolecithum Oshmarin, 1964 

и Astacotrema Warren, 1903 - като genera incertae sedis (Публикации 11, 26).

(3) Ревизирана е структурата на семейство Cathaemasiidae (2 подсемейства и 5 валидни 

рода). Род Protechinostoma Beaver, 1943 е преведен от семейство Echinostomatidae в 

подсемейство Guaicaipuriinae Nasir, Diaz & Marcano, 1971, а Ribeiroia Travassos, 1939, 

Trifolium Travassos, 1923 и Mehlisia Johnston, 1913 са прехвърлени в семейство 

Psilostomidae. Възстановена е валидността на род Pulchrosoma Travassos, 1916, а родовете 

Cathaemasioides Teixeira de Freitas, 1941 и Digitorchis Gupta, 1968 са сведени в синоним на 
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Cathaemasia Looss, 1899. Reesella Mettrick, 1963 се третира като genus inquirendum, а 

Schinopharyngus Qui & Li, 1998 - като nomen nudum (Публикация 10).

(4) Възстановен е семейният ранг на Liliatrematidae, като семейството е прехвърлено от 

надсемейство Echinostomatoidea в надсемейство Lepocreadioidea Odhner, 1905. Род 

Liliatrematoides Yamaguti, 1958 е сведен в синоним на Liliatrema Gubanov, 1953 

(Публикация 12). Изготвен е ключ за определяне на семействата от надсемейство 

Echinostomatoidea (Публикация 35).

(5) Класификационната система на надсемейство Echinostomatoidea основана на 

сравнителната морфология е ревизирана с помощта на първата изчерпателна филогения 

основана на нови молекулярни данни (рибозомния ген 28S) за 80 вида от 40 рода и 8 

семейства, включващи представители на 5 подсемейства от семейство Echinostomatidae. 

Морфологичен анализ на таксоните в новата филогенетична класификация доведе до 

формулиране на нова концепция за състава и структурата на надсемейството и следните 

номенклатурни промени: две подсемейства от семейство Echinostomatidae (Himasthlinae 

Odhner, 1910 и Echinochasminae Odhner, 1910) и род Caballerotrema Prudhoe, 1960 са 

издигнати до ранг на семейства; ревизиран е съставът и дигнозата на семейство 

Echinostomatidae (sensu stricto) като Nephrostominae Mendheim, 1943 и Chaunocephalinae 

Travassos, 1922 са сведени в синоним на Echinostomatidae (sensu stricto); Artyfechinostomum

Lane, 1915, Cathaemasia, Rhopalias (Rudolphi, 1819) и Ribeiroia Travassos, 1939 са 

прехвърлени в семейство Echinostomatidae (sensu stricto) като в резултат семействата 

Cathaemasiidae и Rhopaliidae Looss, 1899 и подсемейство Ribeiroiinae Travassos, 1951 са 

сведени в синоним на Echinostomatidae (sensu stricto); прецизирани са фамилните диагнози

и състава на Echinostomatidae (sensu stricto), Caballerotrematidae и Echinochasmidae както и 

на родовeте Neopetasiger Bashkirova, 1941 и Petasiger Dietz, 1909 (син. Paryphostomum 

Dietz, 1909, нов синоним) (Публикация 117). 

(6) Открити са 4 нови рода от семейство Psilostomidae в резултат на морфологични и 

молекулярни данни за трематодни паразити на патиците в Северна Америка и Европа: 

Byrdtrema Kudlai et al., 2016, Longisaccus Kudlai et al., 2016, Macracetabulum Kudlai et al., 

2016 и Neopsilotrema Kudlai et al., 2016. Ревизиран е съставът на семейство Psilostomidae 

(s. str.) включващо 15 рода (Apopharynx Lühe, 1909, Astacatrematula Macy & Bell, 1968, 

Byrdtrema, Grysoma Byrd, Bogitsh & Maples, 1961, Longisaccus, Macracetabulum, Mehlisia 

Johnston, 1913, Neopsilotrema, Psilochasmus Lühe, 1909, Psilorchis Thapar & Lal, 1936, 
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Psilostomum Looss, 1899, Psilotrema Odhner, 1913, Psilotornus Byrd & Prestwood, 1969, 

Stephanoproraoides Price, 1934 и Sphaeridiotrema Odhner, 1913) и е изготвен ключ за 

определяне на родовете (Публикации 119, 128).

 Надсемейство Hemiuroidea Looss, 1899

(7) Открит e нов род (Robinia Pankov et al., 2006) от семейство Hemiuridae Looss, 1899 

(Bunocotylinae Dollfus, 1950) на основата на морфологични и молекулярни данни 

(рибозомни гени 28S и 18S). Предложена е филогенетична хипотеза за класификацията на 

надсемейство Hemiuroidea Looss, 1899 основана на анализи включващи 22 вида 

(конкатенирани 28S и 18S секвенции) и 37 вида (секвенции на V4 регион на 18S). 

Анализите подкрепят самостоятелния статус на новия род и подсемейство Bunocotylinae 

Dollfus, 1950, монофилията на Hemiuroidea, представена от два основни клада, както и 

полифилията на Derogenidae Nicoll, 1910, но не подкрепят самостоятелния статус на 

семействата Lecithasteridae Odhner, 1905 и Hemiuridae Looss, 1899 (Публикация 56). 

Хипотезата за филогенетичните отношения в надсемейство Hemiuroidea е доразвита с 

помощта на допълнителни оригинални секвенции за видове паразитиращи по риби в 

Средиземно морe и Антактика: Elytrophalloides oatesi (Leiper & Atkinson, 1914) 

(Elythrophallinae Skrjabin & Guschanskaja, 1954), Glomericirrus macrouri (Gaevskaja, 1973) 

(Glomericirrinae Yamaguti, 1958), Genolinea bowersi (Leiper & Atkinson, 1914) 

(Opisthadeninae Yamaguti, 1970) и Ectenurus lepidus Looss, 1907 (Dinurinae Looss, 1907). 

Новите аспекти в резултат на филогенетичния анализ включват изясняване на 

филогенетичното положение на Opisthadeninae и липсата на статистическа подкрепа за 

монофилията на две подсемейства на Hemiuridae (Dinurinae и Elythrophallinae) 

(Публикация 38).   

 Семейство Haploporinae Nicoll, 1914

(8) Разработена е модерна таксономична система на подсем. Haploporinae, която да 

допринесе за проучванията на моделите на паразитно разнообразие при kефаловите риби в

Средиземноморския басейн. Проведена е таксономична ревизия на пет рода (Haploporus, 

Dicrogaster, Forticulcita, Lecithobotrys и Saccocoelium). Преописани са всички видове със 

средиземноморско разпространение, описани са три нови рода и четири нови вида и са 

изготвени ключове за определяне на родово и видово ниво. Проучването има значение за 

таксономията на сем. Haploporidae и за надеждното определяне на паразитите на кефалите 

при бъдещи екологични изследвания.
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Haploporus Looss, 1902 се счита за монотипичен средиземноморски род. Преописан

е H. benedeni (Stossich, 1887) (типов вид), a H. lateralis Looss, 1902 е разкрит като негов 

синоним. Пет вида паразити на риби от род Valamugil в Западен Тихи Океан, H. indicus 

Rekharani & Madhavi, 1985, H. spinosus Machida, 1996, H. magnisaccus Machida, 1996, H. 

mugilis Liu & Yang, 2002 and H. muscolosaccus Machida, 2003, се считат за incertae sedis по 

отношение на тяхната родова принадлежност. H. pacificus (Manter, 1963) (syn. 

Neohaploporus pacificus Manter, 1963), H. pseudoindicus Rekharani & Madhavi, 1985 и H. 

musculosaccus се третираt като species inquirendae, a H. lossii Al-Bassel, 1990 - като nomen 

nudum. Разработена e нова родова диагнозa, която следва оригиналната концепция на 

Looss (1902) (Публикация 71). 

Преоценен е статуса на номиналните видове от род Dicrogaster Looss, 1902 чрез 

сравнително морфологично изследване, основаващо се на новосъбрани материали от 

западнo Средиземно море и критична оценка на публикуваните данни. Преописани са D. 

perpusilla Looss, 1902 (типов вид) и D. contracta Looss, 1902 и са разграничени с помощта 

на многомерни морфометрични анализи. Teзи два вида и D. fastigata Thatcher & Sparks, 

1958 се считат за валидни, D. fragilis Fernández Bargiela, 1987 се счита за младши синоним 

на D. fastigata, а D. maryutensis Al-Bassel, 1990 се третира като nomen nudum. Прецизиранa 

e родовата диагноза и е изготвен ключ за определяне на видовете. (Публикация 72).

Описан e нов вид в род Forticulcita Overstreet, 1982, F. gibsoni Blasco-Costa et al., 

2009, който e разграничен от двата средиземноморски вида Dicrogaster, които показват 

повърхностно сходство. Прецизиранa e родовата диагноза и е изготвен ключ за определяне

на видовете (Публикация 72). 

 Род Lecithobotrys Looss, 1902 се счита за монотипичен средиземноморски род. 

Преописан е L. putrescens Looss, 1902 (типов вид), L. aegyptiacus Hassan et al., 1990 се 

счита за синоним на Saccocoelium tensum Looss, 1902 a L. brisbanensis (Martin, 1974) (syn. 

Paralecithobotrys brisbanensis Martin, 1974) и L. vitellosus Sharma & Gupta, 1970 се третираt 

като species inquirendae. Разработена e нова родова диагноза (Публикация 71).  

Ревизиран e род Saccocoelium Looss, 1902, прецизиранa e родовата диагноза и е 

изготвен ключ за определяне на видовете. Преописани сa S. obesum Looss, 1902 (типов 

вид) и S. tensum и са oписани 3 нови за науката видa. Петте средиземноморски вида на 

Saccocoelium са разграничени с помощта на многомерни морфометрични анализи. 

Lecithobotrys helmymohamedi Ramadan et al., 1988, S. portsaidensis El-Shahawi et al., 1992, S.

saoudi El-Shahawi et al., 1992 и Neosaccocoelium aegyptiacus El-Shahawi et al., 1992 се 

считат за синоними на S. tensum a Neosaccocoelium El-Shahawi et al., 1992 e синонимизиран

със Saccocoelium. Lecithobotrys mugilis Rekharani & Madhavi, 1985 e прехвърлен в 
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Unisaccus Martin, 1973 кaтo U. mugilis (Rekharani & Madhavi, 1985), a L. sprenti Martin, 

1973 [= Saccocoelium sprenti (Martin, 1973) Overstreet & Curran, 2005] - като U. sprenti 

(Martin, 1973). S. megasacculum Liu et al., 2004 e прехвърлен в Elliptobursa Wu, Lu & Zhu, 

1996 кaтo E. megasacculum (Liu et al., 2004), a S. tripathi Dutta, 1995 (syn. S. tripathi Datta & 

Manna, 1998) се третира като species inquirenda (Публикация 73).

Oбосновани са 3 нови за науката родa за видове паразитиращи по морски риби от 

Средиземноморското крайбрежие на Испания (Ragaia Blasco-Costa et al., 2009) и от 

Северен Тихи Океан, които преди това са били поставени в други родове 

(Pseudolecithobotrys Blasco-Costa et al., 2009 за Lecithobotrys stomachicola Machida, 1996 и 

Pseudodicrogaster Blasco-Costa et al., 2009 за Dicrogaster japonica Machida, 1996). Изготвен 

е ключ за определяне на десетте рода на Haploporinae (Публикация 74). 

(9) За първи път са използвани молекулярни данни за оценка на таксономичната структура

на Haploporidae основана на сравнителната морфология, както и на филогенетичните 

отношения в рамките на Haploporinae на родово ниво. Анализите разкриват: (i) тясна 

филогенетична връзка между Atractotrematidae Yamaguti, 1939 и Haploporidae; (ii) подкрепа

за монофилията на Haploporinae, Dicrogaster и Saccocoelium, и принадлежността на Ragaia

към Haploporinae; (iii) подкрепа за отхвърляне на самостоятелния статус на Dicrogasterinae 

Yamaguti, 1958 и синонимията на Saccocoelioides Szidat, 1954 и Lecithobotrys; и (iv) 

подкрепа за самостоятелния статус на Saccocoelium и Haploporus. Анализите 

потвърждават самостоятелния статус на видовете от родовете Dicrogaster и Saccocoelium 

представени с повече секвенции. Включването на Saccocoelioides (Chalcinotrematinae 

Overstreet & Curran, 2005) като част от Haploporinae е свързана с позицията на Forticulcita, 

най-базален род на Haploporinae във филогенията. Обосновано е ново подсемейство 

(Forticulcitinae за Forticulcita) на основата на филогенетичната хипотеза за Haploporinae и 

наличието на апоморфия в структурата на гениталиите на Forticulcita, уникална за 

Haploporidae. Този номенклатурен акт разрешава Saccocoelioides (и по подразбиране 

Chalcinotrematinae) като сестринска група на Haploporinae (Публикация 75).

1.2. На видово ниво

(10) Описани са 40 нови за науката вида трематоди и 1 вид нематод по материали от 

морски риби (23 вида) и птици (18 вида) (Публикации 5, 15, 20, 44, 48, 53, 54, 55, 56, 58, 

59, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 78, 81, 82, 101, 105, 106, 111, 114, 115, 119, 120, 124, 125, 126, 

128).
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 Род Saturnius Manter, 1969 (семейство Hemiuridae)

(11) Извършена е ревизия на род Saturnius. Преописани са видовете, родовата диагноза е 

редефинирана и е изготвен ключ за определяне на видовете. Описани са 4 нови вида (S. 

brayi Blasco-Costa et al., 2006; S. dimitrovi Blasco-Costa et al., 2006; S. minutus Blasco-Costa 

et al., 2006; и S. overstreeti Blasco-Costa et al., 2008), които са разграничени и с помощта на 

многомерни морфометрични анализи. Новият състав на рода включва 6 други вида: S. 

segmentatus Manter, 1969; S. papernai (sensu stricto); S. mugilis (Yamaguti, 1970); S. 

maurepasi Overstreet, 1977; S. belizensis Fischthal, 1977; и S. gibsoni Marzoug et al., 2014). 

Bunocotyle constrictus Domnich & Sarabeev, 1999 и S. valamugilis Rekharani & Madhavi, 1985

се третират като species inquirenda (Публикации 55, 64, 81, 106).

 Род Echinostoma Rudolphi, 1809 (семейство Echinostomatidae)

(12) Извършена е ревизия на групата ‘revolutum’ на род Echinostoma. Проучени са и са 

преопределени материалите, на които се основава последната ревизия на групата. 

Установено е, че материалите, определени като E. echinatum (Zeder, 1803) се отнасят към 

видовете извън състава на групата ‘revolutum’ (E. sarcinum Dietz, 1909) и на рода 

(Echinoparyphium agnatum Dietz, 1909, Hypoderaeum gnedini Baschkirova, 1941), а 

материалите, на които се основава преописването на типовия вид на рода (E. revolutum), 

вероятно се отнасят към два вида от групата ‘revolutum’. На основата на експериментално 

проучване на жизнения цикъл и сравнително морфологично изследване на всички стадии, 

както и морфологичен анализ на полово зрялата форма, е потвърдена валидността на E. 

miyagawai Ishii, 1932. Наличните литературни данни за морфологията, жизнените цикли, 

поведението, генетичните характеристики (кардиология, изоензими, молекулярни 

маркери) и разпространението, използвани за разграничаване на видовете от групата 

‘revolutum’ са обобщени и критично анализирани; предложен е интегриран подход при 

изучаването на таксономичното разнообразие при ехиностомите (Публикации 8, 14, 23, 24,

25)

(13) В продължение, таксономичната структура на групата ‘revolutum’ е ревизирана на 

основата на интегриране на молекулярни, морфологични и екологични данни за 

новосъбрани материали от Европа и критичен анализ на съществуващите секвенции. За 

първи път са генерирани секвенции (митохондриален ген nad1, рибозомен ген 28S, 

спейсър ITS) за европейските представители на групата ‘revolutum’ на Echinostoma и за 

видове от други близкородствени родове с космополитно разпространение 

(Echinoparyphium Dietz, 1909, Hypoderaeum Dietz, 1909, Isthmiophora Lühe, 1909). 
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Първоначален филогенетичен анализ и проучване на депозирани екземпляри от 

австралийските изолати (всички считани за Echinostoma spp.), секвенирани от Morgan & 

Blair (1998) позволи преопределянето на тези изолати като E. cf. robustum, 

Echinoparyphium hydromios Angel, 1967, Echinoparyphium ellisi Johnston & Simpson, 1944, 

Hypoderaeum sp., Isthmiophora hortensis (Asada, 1926) и Isthmiophora sp.; един изолат от 

Нова Зеландия е описан по-късно като нов за науката вид (Echinostoma novaezealandense 

Georgieva et al., 2017). Филогенетичните анализи, включващи голям брой новогенерирани 

секвенции на nad1 за изолати от Европа и представителни секвенции за изолати от 

Северна Америка и Азия депозирани в GenBank към август 2014, разкриват голямо видово

разнообразие в групата ‘revolutum’ в световен мащаб (17 генетично обособени линии 

“lineages”, т.е. 12 монофилетични групи и 5 единични изолата). Филогенетичния анализ 

както и анализ на хаплотипни мрежи разкриват, че изолатите на “E. revolutum” 

секвенирани в Северна Америка САЩ се отнасят към друг генетично обособен вид от 

групата ‘revolutum’. Новите филогенетични резултати са обсъдени по отношение на 

валидността, синонимията и разпространението на видовете от групата ‘revolutum’ в 

световен мащаб. В Европа са установени 6 вида, включително 2 нови за науката: E. 

revolutum (sensu stricto); E. bolschewense (Kotova, 1939); E. nasincovae Faltýnková et al., 

2015; E. paraulum Dietz, 1909; E. miyagawai Ishii, 1932; и Echinostoma sp. IG. 

Филогенетичен анализ основан на рибозомния ген 28S потвърждава самостоятелния 

статус на шестте вида. На основата на експериментално проучване на жизнения цикъл и 

сравнително морфологично изследване на всички стадии, както и морфологичен анализ на

полово зрялата форма и генетични данни, е потвърдена валидността на E. paraulum, 

считана за синоним на E. revolutum, описан е E. nasincovae и е прецизиран статуса на E. 

revolutum (sensu stricto). Изготвен е ключ за определяне на видовете от групата ‘revolutum’ 

в Европа (Публикации 43, 96, 108, 111, 124).

 Род Macvicaria Gibson & Bray, 1982 (семейство Opecoelidae Ozaki, 1925)

(14) Проведено е изследване на видовото разнообразие в Macvicaria, на основата на 

интегриране на молекулярни (рибозомен ген 28S, спейсър ITS) и морфологични данни за 

новосъбрани материали от риби и мекотели от Средиземно море и риби от Антарктика. 

Характеризирани са 8 средиземноморски вида, включително 3 нови за науката: M. 

crassigula (sensu stricto); M. obovata (Molin, 1859), M. maamouriae Antar et al., 2015; M. 

bartolii Antar et al., 2015; M. gibsoni Rima et al., 2017; M. mormyri (Stossich, 1885), M. 

maillardi Bartoli et al., 1989; и M. dubia (Stossich, 1905). Филогенетичните анализи 

разкриват два комплекса от морфологично и генетично сходни видове означени като 
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‘crassigula’ и ‘obovata’; в рамките на първия комплекс са описани 2 нови вида и M. 

crassigula (sensu stricto), а във втория - 1 нов вид и са описани церкариите на другия вид 

(M. obovata). Сравнително проучване на структурата на ITS1 разкрива междувидови 

различия в размера, дължащи се на наличието на различни по състав и структура 

тандемно повтарящи се елементи при 6 вида (липсващи само при M. dubia, M. maamouriae

и M. obovata); тези различия, както и липсата на вътревидова вариация, също подкрепят 

видовата самостоятелност на средиземноморските видове. Предложена е филогенетична 

хипотеза за отношенията в семейство Opecoelidae основана на 28S секвенции за 28 вида от

16 рода, включващи нови секвенции за антарктически изолати на Macvicaria. Нов аспект в 

резултат на филогенетичния анализ е полифилетичния характер на Macvicaria и 

относително по-бързата еволюция на антарктическите в сравнение със 

средиземноморските видове, потвърждаващи възможно разграничаване на родово ниво 

(Публикации 38, 92, 115, 126).    

 

1.3. Комбиниран молекулярен и морфологичен подход за разкриване на видовото 

разнообразие

За пръв път е приложен интегративен таксономичен подход към видовото разнообразие на 

трематодите в разнообразни ситеми паразит-гостоприемник в сладководни и морски 

екосистеми. Прилагането на този подход в изследваните групи се състои в комбиниране на

различни източници на доказателства за разграничаване на видовете и включва: (i) 

детайлно морфологично изследване и определяне, ако е възможно, на различни стадии от 

жизнения цикъл; (ii) установяване на връзка между ларвните и възрастни стадии 

експериментално или чрез съпоставяне на молекулярни данни (matching sequences) и 

оценка на степента на морфологична/морфометрична диференциация; (iii) статистическа 

подкрепа за реципрочна монофилия и/или сестрински взаимоотношения (sister-group 

relationships) във филогенията; (iv) съгласуване на резултатите от филогенетични анализи, 

основани на митохондриални и ядрени маркери; (v) дивергенция при митохондриалните 

локуси над познатия диапазон на интраспецифична вариация в изследваната група; (vi) 

сравнения с публикувани секвенции; (vii) гостоприемникова специфичност и (където е 

възможно) специализация към микроместообитания в гостоприемника.

  

 Сладководни системи: Семейство  Diplostomidae

(15) За първи път е проведено е мащабно изследване (морфологично и генетично) на 

проби на всички стадии на жизнения цикъл на видовете в род Diplostomum в северните, 

централните и южните райони на Европа, което разширява съществуващите молекулярни 
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библиотеки от данни с повече от 200 секвенции на митохондриалния ген cox1 и 64 на 

ITS1-5.8S-ITS2 рибозомален клъстер за изолати от охлюви, сладководни риби и рибоядни 

птици. Взети заедно, нашите анализи разкриват 29 молекулярно-характеризирани видове и

генетични линии (lineages) на Diplostomum в световен мащаб, в това число 3 видови 

комплекса от генетично разграничени линии на морфологично и генетично близки видове-

двойници, т.е. “D. mergi”, “D. baeri” и “D. huronense”. Видовото разграничаване в тези 

комплекси изисква по-нататъшни изследвания с прилагането на молекулярни и 

морфологични подходи, фокусирани върху възрастните стадии. Два от определените 

видове (D. spathaceum и D. pseudospathaceum) и 14 от линиите (вероятно самостоятелни 

видове), разграничени в нашите анализи произхождат от Европа, което показва 

значително, но все още неразпознато, видово разнообразие на рода в Европа. Една от 

линиите на комплекса “D. mergi” е идентифицирана като D. parviventosum на основата на 

детайлно морфологично проучване на церкариите. Поне един стадий от жизнения цикъл 

на европейските видове е характеризиран морфологично, а генетична връзка между 

всички стадии е установена за двете определени до вид генетични линии в Европа 

(Публикации 97, 102, 107, 109, 113, 128). 

(16) За първи път е направена оценка на разнообразието на Diplostomum в субарктическа 

сладководна екосистема. Изследването, интегриращо различни аналитични подходи: 

филогенетични анализи, оценки на генетичната дивергенция, баркодинг (character-based 

barcoding), морфологично изследване на живи ларвни стадии, точно установяване на 

микроместообитанията на метацеркариите в очите на рибите) и моделите на 

специфичност към гостоприемника, разкрива, че поне шест вида от род Diplostomum (D. 

spathaceum и 5 нови вида) осъществяват жизнения си цикъл в сравнително малък 

географски район в южната част на Исландия. Това изследване увеличава оценката за 

видовото богатство на Diplostomum в Исландия с 200% и повишава броя на молекулярно-

характеризираните видове в Палеарктика до 15 вида. Описани са церкариите на три и 

метацеркариите на шестте вида и са сравнени с подобни форми от Холарктика 

(Публикации 102, 109).

(17) Характеризирани са митохондриалните геноми на двата най-широко разпространени в

Европа вида, D. spathaceum и D. pseudospathaceum. Сравнителния геномен анализ показва,

че cox1 и неговия т.н. “barcode” фрагмент използван за определяне на видовете са най-

малко вариабилни а гените nad4 и nad5 са обещаващи диагностични маркери. Данните 

представляват богат ресурс за бъдещи подходи към разграничаването и молекулярната 
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епидемиология на видовете в род Diplostomum. На основата на геномните данни са 

приложени нови праймери за амплификация на nad3; пилотно изследване на 30 изолата от 

риби разкрива, че този ген се характеризира с по-високи нива на междувидова 

дивергенция в сравнение с cox1 (Публикации 116, 128).

(18) Осъществено е първото приложение на молекулярен подход към 

разнообразието представители на семейство Diplostomidae в Африка. 

Ракрити са 3 вида от род Tylodelphys, чиито метацеркарии паразитират в мозъка на 

Clarias gariepinus в Танзания. Филогенетичните хипотези за ITS1-5.8S-ITS2 

данни, показват сходна силна подкрепа за трите вида разграничени с помощта 

на cox1 и морфологични и морфометрични данни 

 (Публикация 95).

(19) Проведено е първото комплексно (морфологично и генетично) изследване в Европа на

трематоди от род Posthodiplostomum Dubois, 1936 по материали от България, Литва, 

Словакия, Чехия и Испания. Установени са три вида: Posthodiplostomum brevicaudatum 

(von Nordmann, 1832) ex Gasterosteus aculeatus L. (България) и Perca fluviatilis L. (Чехия); 

P. centrarchi Hoffman, 1958 ex Lepomis gibbosus (L.) (България и Словакия) и сива чапла 

Ardea cinerea L. (Испания) и церкарии на P. cuticola (von Nordmann, 1832) ex Planorbis 

planorbis (L.) (Литва). Изолирани и секвенирани са и метацеркарии на Ornithodiplostomum 

scardinii (Schulman in Dubinin, 1952) ex Scardinius erythrophthalmus (L.) (Чехия). Проведени

са морфологично (светлинна микроскопия) и молекулярно (частични фрагменти на cox1, 

цялостен ITS1-5.8S-ITS2 клъстер и частична 28S rDNA) изследвания на четирите 

паразита. Публикуваните секвенции са първи за представители на родовете 

Ornithodiplostomum Dubois, 1936 и Posthodiplostomum от Палеарктика. Филогенетичните 

анализи включващи публикувани секвенции за 8 неидентифицирани генетични линии от 

Канада (вероятно самостоятелни видове) от същия род, потвърдиха самостоятелния статус 

на двата известни до момента от Палеарктика вида (P. brevicaudatum и P. cuticola). 

Издигнат е до видов ранг подвида Posthodiplostomum minimum centrarchi Hoffman, 1958, 

широко разпространен паразит по риби от сем. Centrarchidae Bleeker (Северна Америка) 

като P. centrarchi Hoffman, 1958 който представлява нов, трети вид Posthodiplostomum за 

Палеарктика. Установено е, че неидентифицирания до вид Posthodiplostomum sp. 3 sensu 

Locke et al. (2010) (Канада), притежава идентични секвенции с P. centrarchi, което наложи 

тяхното синонимизиране. Слънчевата рибка (L. gibbosus) служи като втори междинен 

гостоприемник на P. centrarchi, и двата вида се разглеждат като инвазивни за Европа. Въз 
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основа на cox1 секвенция от възрастен екземпляр, изолиран от червото на Ardea cinerea от 

делтата на река Ебро (Испания), е установено че сивата чапла е един от крайните 

гостоприемници за този паразит в Палеарктика (Публикация 123).

 Сладководни системи: Echinostomatidae и други групи трематоди

(20) Създадена е голяма база данни (морфологични и генетични) за ларвните и възрастни 

стадии на Echinostoma spp., която осигурява интегрираща рамка за бъдещи оценки на 

разнообразието в тази трудна група в световен мащаб. Разкрит е един вид-двойник 

(Echinostoma sp. IG, вероятно нов вид) в сладководни екосистеми в Исландия и Германия. 

В допълнение, приложението на интегриран подход към идентификацията на ларвни 

стадии на трематоди от семейство Echinostomatidae и на митохондриалния ген nad1 като 

баркодинг маркер позволи разкриването на жизнения цикъл на Petasiger islandicus 

Kostadinova & Skirnisson, 2007 в Исландия както и на самостоятелния статус на 4 други 

генетични линии на Petasiger в Германия, Чехия и Канада. Изготвен е ключ за определяне 

на церкариите на Petasiger spp. Проведено е и първото проучване с прилагане на cox1 

“баркодиране” на разнообразието на ларвни стадии от род Plagiorchis Lühe, 1899, група 

важни паразити на охлювите и птиците в сладководните екосистеми на Европа. Разкрити 

са 5 морфологично хомогенни и генетично диференцирани линии в Lymnaea stagnalis и 

Radix auricularia в 5 сладководни екосистеми в Централна Европа. Церкариите петте вида 

са ясно различими по отношение на молекулярните маркери (cox1 и 28S rDNA) и 

морфологичните и морфометрични данни. Сравнителен анализ, използващ 28S rDNA и 

ITS1-5.8S-ITS2 секвенции, позволи идентификация на три от cox1 линиите като 

Plagiorchis elegans, P. maculosus и P. koreanus. Изготвен е ключ за определяне на 

церкариите на Plagiorchis spp. С помощта на натрупаните молекулярни бази данни за 

трематоди от Еропа в изследванията цитирани по-горе, е предложена първата оценка за 

разнообразието, жизнените цикли, пътищата на циркулация и асоциациите с крайния 

гостоприемник в литоралната хранителна мрежа на субарктическото езеро Такватн в 

Норвегия. С помощта на филогенетични анализи (cox1 и/или nad1, 28S) е установено 

неочаквано високо видово разнообразие (24 вида/генетични линии, включително 16 

вероятни самостоятелни вида) от 6 семейства, типични за сладководните езерни 

екосистеми (Allocreadiidae, Diplostomidae, Plagiorchiidae, Schistosomatidae and Strigeidae). 

Показано е, че повечето видове/линии са уникални за субарктичните и арктични 

екосистеми. Новите данни позволяват надеждна идентификация и оценка на 

влаимоотношенията паразит-гостоприемник в бъдещи проучвания на трофични мрежи в 

сладководни арктични екосистеми (Публикации 90, 96, 103, 104, 109, 111, 123).
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 Морски системи

(21) За първи път са проведени итегрирани морфологични и генетични изследвания на 

ларвни стадии на трематоди в междинни гостоприемници (морски гастроподи). В първото 

проучване са изследвани два типа котилоцеркни церкарии от Gibbula adansonii и 

метацеркарии от Cyclope neritea в делтата на Ебро (Испания). Филогенетичен анализ на 

секвенции (клъстера ITS1-5.8S-ITS2) разкри, че ларвните стадии принадлежат на 2 вида 

трематоди от семейство Opecoelidae Ozaki, 1925, паразити на средиземноморски риби: 

Macvicaria obovata (Molin, 1859) и Cainocreadium labracis (Dujardin, 1845). Във второто 

проучване са изследвани за пръв път трематодите на Austrolittorina unifasciata от 

крайбрежието на Австралия. Филогенетичните анализи (ген 28S) на ниво на надсемейство 

позволиха надеждна идентификация на родовата принадлежнаст на 5 вида от 5 семейства 

Notocotylidae Lühe, 1909 (1 вид), Gorgocephalidae Manter, 1966 (1 вид), Philophthalmidae 

Looss, 1899 (1 вид) и Renicolidae Dollfus, 1939 (2 вида) (Публикации 92, 112).

(22) Проведено е морфологично, морфометрично и молекулярно изследване на трематоди 

от род Saccocoelium, паразити на симпатрични видове кефалови риби (Mugilidae) от 

Средиземноморския басейн. Резултатите от проведения мултивариантен статистически 

анализ изявяват осем морфотипа трематоди. Секвенирани са гените на 28S и ITS2 на общо

21 изолата от всичките морфотипове. Комбинираният анализ на данните от генните 

секвенции, морфологичните и морфометрични данни показват наличието на “скрито” 

видово разнообразие сред тази група паразити, което отхвърля предходна хипотеза, че в 

симпатричните видове кефалови риби от Средиземноморието паразитира само един вид 

Saccocoelium. Установени са 4 уникални генотипа, съответстващи на 4 известни вида и 

един нов вид-двойник (S. brayi) паразитиращ в Liza aurata и L. saliens. В същото време, 2 

морфотипа от Mugil cephalus и 4 морфотипа от S. tensum, въпреки отчетливите 

морфологичи разлики, са генетично идентични. Тази широка вътревидова морфологична 

изменчивост показва, че видовата диференциация на Saccocoelium, почиваща само на 

морфологични критерии, не е достатъчно надеждна. При проучване на разнообразието на 

трематодите в други видове морски риби от Средиземно море с помощта на морфологични

и молекулярни анализи са идентифицирани и/или разграничени трематоди от 3 семейства: 

Aporocotylidae Odhner, 1912, Opecoelidae и Lepidapedidae (Публикации 81, 99, 115, 125, 

126).
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2. Приноси в областта на фауната и морфологията на паразитите 

(23) Проведен e сравнителeн анализ на  локалните паразитни фауни на Gadus morhua в 6 

географски района на  североизточен Aтлантически Oкeaн (Балтийскo, Келтскo, 

Ирландскo и Северно морета, Исландия и Трондхеймс фиорд, Норвегия). Структурата на  

регионалните паразитни фауни e оценена по отношение на  таксономичните групи от 

висок ранг, гостоприемниковата специфичност и зоогеографското разпространение на  

паразитите. Установени са общо 57 паразитни форми, 7 от които се съобщават за първи 

път за G. morhua. Трематодите (19 вида) и нематодите (13 вида, вкл. ларвите на анизакиди,

които представляват 58.2% от общото обилие) са доминиращи групи. Проучването 

показва, че регионалните паразитни фауни на G. morhua от североизточния Aтлантически 

Oкeaн са относително богати и доминирани от неспецифични паразити с Аркто-Бореално 

разпространение. Приведените детaйлни данни за разпространението на паразитите на G. 

morhua могат да послужат като базови при бъдещи проучвания върху ефекта от глобалните

климатични промени в изследваните региони (Публикация 66). 

(24) За първи път са публикувани изчерпателни бази данни (checklists) за многоклетъчните

паразити на B. boops (включваща информация за 67 вида и 260 асоциации паразит-

гостоприемник), Liza haematocheila (включваща информация за 69 вида и 370 асоциации 

паразит-гостоприемник) и Sardina pilchardus (включваща информация за 39 вида и 104 

асоциации паразит-гостоприемник) (Публикации 57, 67, 87).

(25) Публикуван е обзор в Trends in Parasitology обобщаващ съвременните познания за 

разнообразието, разпространението и епидемиологията на птичи шистозоматиди, 

причинители на “swimmer’s itch” в Европа. Обсъдени са екологичните фактори свързани с 

разпространението на заболяването и са предложени мерки за превенция на епидемии 

(Публикация 98).

 

(26) Публикуван е обзор върху съвременните познания за биоразнообразието на 

трематодите на рибите от Средиземно море. Допълнена е базата данни на Природонаучния

Музей в Лондон, Великобритания. Обсъдени са усъвременените данни за 302 трематодни 

вида от 146 рода и 29 семейства в 192 вида риби от 76 семейства, включващи 890 

асоциации паразит-гостоприемник. Представителите на трематодните семейства с най-

високо разнообразие (31-41 вида), Opecoelidae Ozaki, 1925, Didymozoidae Monticelli, 1888 
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и Hemiuridae Looss, 1899, представляват повече от една трета от видовете установени в 

Средиземно море (36%) (Публикация 118).

(27) Публикуван е обзор върху биоразнообразието на трематодите в техните междинни 

гостоприемници (мекотели и риби) от сладководните екосистеми на Европа. Създадени и 

анализирани са 2 големи бази данни включващи информация за 2380 (мекотели) и 8203 

(риби) асоциации паразит-гостоприемник-географско находище. Установено е, че 171 

трематодни вида от 89 рода и 35 семейства са съобщени като паразити на 55 вида мекотели

в Европа, а 66 вида трематоди от 33 рода и 9 семейства са съобщени като паразити на 99 

вида риби от 63 рода и 19 семейства. Разработени са списъци паразит-гостоприемник за 55

вида мекотели, включващи 413 асоциации (Публикация 121).

 (28) Проучена е морфологията и са допълнени данните за изменчивостта на 58 вида 

трематоди. От тях, 28 вида са паразити на птици [Ascocotyle (Phagicola) longa Ransom, 

1920; Brachylecithum microtesticulatum Timon-David, 1955; Diplostomum pseudospathaceum 

Niewiadomska, 1984; D. spathaceum (Rudolphi, 1819; Echinochasmus dietzevi Issaitschikoff, 

1927; Echinochasmus mordax (Looss, 1899); Echinoparyphium ellisi (Johnston & Simpson, 

1944); Echinostoma miyagawai Ishii, 1932; Euparyphium capitaneum Dietz, 1909; Hyptiasmus 

oculeus (Stossich, 1902); Mesostephanus odhneri (Travassos, 1924); Paramonostomum 

bucephalae Yamaguti, 1935; Patagifer bilobus (Rudolphi, 1819); P. chandrapuri Srivastava, 

1952; P. parvispinosus Yamaguti, 1933; P. vioscai Lumsden, 1962; Petasiger australis Johnston 

& Angel, 1941; P. floridus Premvati, 1968; P. grandivesicularis Ishii, 1935; P. neocomense 

Fuhrmann, 1927; P. nitidus Linton, 1928; P. novemdecim Lutz, 1928; P. pungens (Linstow, 

1894); Posthodiplostomum macrocotyle Dubois, 1937; Stephanoprora denticulata (Rudolphi, 

1802); S. pseudoechinata (Olsson, 1876); S. uruguayensis Holcman-Spector & Olagüe, 1989] и 

30 вида са паразити на морски риби [Accacladium serpentulum Odhner, 1928; Aphanurus 

stossichii (Monticelli, 1891); A. virgula Looss, 1907; Aponurus laguncula Looss, 1907; Arnola 

microcirrus (Vlasenko, 1931); Dicrogaster perpusilla  Looss, 1902; Ectenurus lepidus Looss, 

1907; Lecithaster confusus Odhner, 1905; Lecithochirium musculus (Looss, 1907); 

Lepocreadium album Stossich, 1890; Lomasoma gracile (Manter, 1934); L. monolenei (Manter, 

1934); L. stefanskii Dollfus, 1960; L. wardi (Manter, 1934); Macvicaria crassigula (Linton, 

1910) (sensu stricto); M. dubia (Stossich, 1905); M. mormyri (Stossich, 1885); Magnibursatus 

blennii (Paggi & Orechhia, 1975); M. caudofilamentosa (Reimer, 1971); M. skrjabini (Vlasenko,

1931); Parahemiurus merus (Linton, 1910); Pronoprymna ventricosa (Rudolphi, 1819); 

Pseudopycnadena fischthali Saad-Fares & Maillard,1986; Robphildollfusium martinezgomezi 
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López-Román et al., 1992; Saturnius dimitrovi Blasco-Costa et al., 2006; S. minutus Blasco-

Costa et al., 2006; S. papernai Overstreet, 1977; Skoulekia meningialis Alama-Bermejo et al., 

2011; Steringotrema pagelli (van Beneden, 1871); Tetrochetus coryphaenae Yamaguti, 1934]. 

Преобладаващата част от преописанията на тези видове е свързана с ревизии на родово 

ниво и разграничаване от видове описани като нови за науката (Публикации 6, 16, 18, 62, 

63, 93, 107, 110, 124 и 44, 45, 46, 54, 57, 58, 87, 76, 77, 82, 90, 115, 125, 126, съответно).  

 

3. Приноси в областта на екологията на паразитните съобщества

3.1.  Паразитни популации и съобщества в морски риби

(29) Проучен е моделът на развитие на паразитните съобщества на средиземноморския 

спарид Boops boops на основата на голяма извадка от една рибна популация. Потвърдена е 

работната хипотеза, че видовете паразити с широко географско разпространение заразяват 

първи гостоприемниковата популация. Регистрирана е силна корелация между 

последователността на поява на паразитите в популацията на гостоприемника и 

екстензивността на инвазия. Шест вида са идентифицирани като основни за структурата и 

развитието на паразитните съобщества в процеса на онтогенезата на гостоприемника 

(Публикация 61).

(30) Проучена e зависимостта на състава и структурата на паразитните съобщества на 

Boops boops от географската и регионалната отдалеченост при две пространствени скали 

(локални паразитни фауни и компонентни съобщества) и с използване на количествени 

данни на нивото на паразитните инфрасъобщества. Изследвани са 22 сезонни извадки от 7 

находища по крайбрежен позиционен градиент от Атлантическото към Средиземноморско 

крайбрежие на Испания. Резултатите показват, че: (i) географската и регионална 

отдалеченост не оказват eфект върху видовия състав на съобществата при по-големите 

пространствени скали; (ii) разстоянието между находищата допринася съществено за 

понижението на сходството между съобществата, когато то e изчислено на основата на  

обилието на инфрасъобществата; (iii) структурираните пространствени модели са 

консистентни във времето, но нe и по отношение на сезона; (iv) ограничена група видове 

(идентифицирани като основни за паразитната фауна на B. boops), допринасят съществено 

за наблюдаваните модели както на хомогенизация така и на диференциация на 

съобществата поради силната зависимост между тяхното локално обилие и регионалнo 
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разпространение. Проучването има пионерно значение за развитието на 

макроекологичната паразитология (Публикация 70).

(31) За първи път са изследвани при паразитите два от фундаменталните макроекологични

модели, “аbundance-occupancy” и “abundance-variance”, отразяващи основите на 

структурирането на разпространението на видовете. Анализирани са вариациите в 

параметрите на инфекция и агрегираността на паразитите в голяма извадка за 20 най-

широко разпространени вида в паразитните съобщества на B. boops от 7 находища от 

Атлантическото към Средиземноморско крайбрежие на Испания. Резултатите показват, че: 

(i) експоненциална функция, свързваща пространстената вариация със средното обилие, е 

подходящ модел за пространственото разпросранение на паразитите; (i) срещаемастта, 

обилието и степента на пространствена хетерогенност са присъщи характеристики на 

видовете, които показват статистически значими различия между таксономични групи на 

надсемейно ниво; (ii) параметрите на инвазия и отношението “abundance-variance” зависят

от специфичността към гостоприемника и регионалнитe модели на разпространение на 

паразитите; и (iii) наблюдаваните параметри на инвазия се съгласуват добре с прогнозите 

на епидемиологичния негативно-биномиален “abundance-occupancy” модел построен на 

основата на параметрите на закона на Тейлър (Taylor’s power law) както на вътревидово, 

така и на междувидово ниво (Публикация 86).

 (32) Предложена е концепция за структурата на метапопулациите на морските паразити 

по отношение на континуум на демографска свързаност (demographic connectivity) 

между локалните паразитни популации отразяваща степента на специфичност към 

гостоприемника и способността за разпространение на паразитите свързана с мобилността

на междинните, паратеничните и крайните гостоприемници. Обсъдена е връзката между 

пространствените модели на популациите и епидемиологичните модели и са обсъдени 

резултатите на 3 големи бази данни (включително една оригинална) за морски паразити 

във връзка с търсенето на модели и възможни механизми, обясняващи пространственото 

структуриране на паразитните популации в морска среда (Публикация 36).

3.2. Приложение на нови техники за моделиране на данни за паразитни съобщества 

(33) В рубриката “Фокус” на Trends in Parasitology са обсъдени възможностите на 

генетичното програмиране (техника на супервизирано еволюционно програмиране, която 

използва концепцията на Дарвиновата селекция за да генерира и оптимизира 

предсказващи модели) при решаване на проблеми в областта на природните науки, 
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изискващи обработка на големи бази данни. За пръв път е илюстрирано приложението на 

тази техника в паразитологията при използването на паразитите на Mullus surmuletus като 

биологични маркери и софтуера Gmax-bioTM (Aber Genomic Computing). Изследването 

демонстрира значителния потенциал на генетичното програмиране за разработване на 

обяснителни модели на основата на комплексни данни с високо ниво на шум (Публикация 

52).

(34) За първи път една нова техника за моделиране (Random Forests) e приложена към 

използването на данни за паразитните съобщества като биологични маркери за 

дискриминация на рибни популации. Демонстрацията на предимствата на този нов подход

e резултат от анализ на база данни с комплексна структура: 763 паразитни 

инфрасъобщества в извадки на Gadus morhua oт североизточен Aтлантически Oкeaн, 

отнасящи се към 5 популации (Балтийскa, Келтскa, Ирландскa, Северноморскa и 

Исландскa). Моделите на RF са оценени в сравнение с два други алгоритъма, прилагани 

към класификационни проблеми (линеен дискриминационен анализ, LDA) и изкуствени 

невронни мрежи, NN). Трите алгоритъма са използвани за създаването на  предсказващи 

модели с прилагането на 3 валидационни процедури при серия от експерименти (общо 252

модела). Резултатите демонстрират превъзходството на  RF над LDA и NN по отношение 

на  прецизността на  класификация. Сравнителните анализи и валидизиращ ‘blind sample’ 

експеримент показват, че моделите на RF постигат пo-добра генерализираща способност 

при използване на  голяма и разнообразна тренираща извадкa и голям брой променливи. 

Добрите класификационни резултати, получени за мигриращ вид със сходни паразитни 

съобщества, се дължат на  добрия потенциал на RF за генериране на  предсказващи 

модели на базата на комплексни данни с високо ниво на шум. Резултатите показват, че RF 

e обещаваща техника за изследвания, основани на  биологични маркери. Проучването 

допринася за развитието на предиктивни класификационни модели при биологични 

системи (Публикация 65).

(35) Техниката Random Forests e приложена за изследване на ефекта на пространствени и 

времеви вариации от малък мащаб върху генерирането на предсказващи класификационни

модели основани на данни за паразитните съобщества на Boops boops. Резултатите 

показват, че RF е подходяща техника за класификация на рибни популации на 

немигриращи риби както и че генерираните предсказващи модели са силно повлияни от 

сезонните промени в състава и структурата на съобществата. Това изследване също 

разкрива важността на времевата репликация и валидацията на моделите при използване 
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на паразитите като биологични маркери за състоянието на рибните популации 

(Публикация 80).

3.3 Паразитните съобщества като биоиндикатори за ефекта от замърсяване на 

околната среда

(36) Проучени са измененията в състава и структурата на паразитните съобщества на 

морски риби Boops boops в две зони на Североизточната част на Атлантическия океан 

(крайбрежието на Галиция, Испания), засегнати от петролния разлив след катастрофата на 

танкера “Престиж” през 2001 г. Резултатите посочват тенденции на изменение на състава 

на съобществата на паразитите, свързани както със състоянието на рибните популации, 

така и със значителни промени в бентосните съобщества след разлива. В продължение, 

направено е изследване за последствията от аварията с танкера “Престиж” върху 

структурата и състава на паразитните съобщества на B. boops. Проучени са паразитните 

съобщества на 400 риби, взети в 11 сезонни проби от три замърсени находища по 

Атлантическото крайбрежие на Испания през 2005-2006 г. Паразитните съобщества след 

петролната авария се характеризират с по-високо богатство поради значителните промени 

в обилието на широко разпространените видове, което е индикация за ускорения 

паразитен обмен. Мултивариантният анализ показва наличието на тенденция в 

паразитните съобщества, водеща към състоянието преди катастрофата, но без да доказва 

напълно въстановяване на съобществата. Проучването може да послужи като база за 

последващи сравнения и оценка влиянието на евентуални бъдещи аварии от този калибър 

в района (Публикации 60, 69). 

(37) Проведено е изследване върху паразитните съобщества в Mullus barbatus в условията 

на градиент на замърсяване на морската среда с полихлорирани бифенили. Установена е 

реакция на паразитните популации и съобщества на умерени и високи концентрации на 

тези органични замърсители. Наблюдаваните изменения на паразитните съобщества са 

валидизирани с данните от химичен мониторинг и биомаркери (Публикации 91).

3.4. Трематодни съобщества в междинни гостоприемници 

 Морски системи

(38) Проведено е проучване на моделите на заразяване, локализация и междувидова 

асоциация на микрофалидни трематодни ларви в Gammarus insensibilis от Поморийското 

езеро. Тези модели са обсъдени в контекста на хипотезата за манипулативния ефект на 

Microphallus papillorobustus върху поведението на междинния госториемник, основана на 
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проучвания от средиземноморското крайбрежие на Франция. Установени са 4 вида: 

Maritrema subdolum, Microphallus hoffmanni, M. papillorobustus and Levinseniella propinqua. 

Последните два вида са намерени както в телесните, така и в главовия сегмент, като L. 

propinqua показва по-силна тенденция към паразитиране в мозъка на амфоподите. 

Анализите показват, че M. subdolum, вид доминиращ в Поморийското езеро, е 

същевременно и първия вид, колонизиращ амфиподната популация. Установена е 

статистически значима положителна зависимост на инвазията с четирите вида паразити, 

както и изключително висока честота на смесени инфекции, дължаща се на случайни 

асоциации. С помощта на множествена регресия е показано, че присъствието (и/или 

обилието) на церебралните метацеркарии на M. papillorobustus не предсказват обилието на

нито един от видовете в проучваната система паразит-гостоприемник. Идентифицирани са

основните източници на хетерогенност, отговорни за наблюдаването на различни модели 

на заразяване, локализация и междувидова асоциация при българското и френското 

изследване на G. insensibilis (Публикация 50).

(39) Проучени са моделите на меланизация (имунен отговор на гостоприемника) на 

микрофалидни трематодни ларви в Gammarus insensibilis от Поморийското езеро в 

контекста на 3 хипотези, свързани с оцеляването на гостоприемника: (i) гостоприемниците

инвестират повече в защитни реакции при условия на повишени възможности за 

инфекция; (ii) множественият имунен отговор изтощава резервите на гостоприемника, 

което води до понижени скорости на меланизация при по-възрастните гостоприемници; 

(iii) имунният отговор на гостоприемника е насочен срещу церебралните метацеркарии на 

Microphallus papillorobustus, които променят поведението на гостоприемника и са най-

пагубни за амфиподите. Установено е, че G. insensibilis меланизира метацеркариите и на 

четирите вида, паразитиращи в него, както и че честотата на меланизация и средното 

обилие на меланизираните метацеркарии са много по-високи от стойностите, наблюдаване

в същата паразит-гостоприемникова система от средиземноморското крайбрежие на 

Франция. Скоростите на меланизация обаче са ниски и показват значително понижение с 

нарастване на размера на амфиподите. Въпреки, че се наблюдава диференциална 

меланизация, имунният отговор на гостоприемника е основно насочен към Microphallus 

hoffmanni и M. subdolum, а не към M. papillorobustus. Предложени са две хипотези за 

обяснение на наблюдаваните модели: (i) понижаването на ефективността на 

меланизацията с възрастта се дължи на начина на заразяване, водещ до загуба на 

хемолимфа и монополизация на имунните ресурси за зарастване на раните; (ii) при 

паразит-гостоприемникова система от средиземноморското крайбрежие на Франция 
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имунният отговор е насочен към най-често срещания и най-обилен паразитен вид 

(Публикация 51).

(40) Проучени са моделите на заразяване и агрегираност на птичия трематод 

Cardiocephaloides longicollis в неговия основен междинен гостоприемник в Средиземно 

море, Diplodus annularis, в контекста на хипотезата за индуцирана от паразита смъртност 

на гостоприемника. Метацеркариите се локализират в големи съставни цисти в оптичните 

лобове на мозъка. Наблюдава се слаб имунен отговор при по-възрастните риби, 

достоверно асоцииран с обилието на паразитите. Въпреки че средното обилие на C. 

longicollis показва тенденция на нарастване с размера на гостоприемника, нивата на 

заразяване са хомогенни със забележително изравняване при средните размерни класове. 

Разпределението на метацеркариите е агрегирано с чувствително понижение на степента 

на агрегираност в най-големия размерен клас, което е индикация за индуцирана от 

паразита смъртност на гостоприемника, дължаща се на хищни риби. От друга страна, 

понижението в хетерогенността в разпределението на паразитите при средните размерни 

класове предполага, че тези риби са обект на постоянно изземване от популацията в 

резултат на риболов. Общо високите нива на заразяване и присъствието на млади ларви 

във всички размерни групи са доказателство за ускорена циркулация на паразитите в 

залива на Валенсия, дължаща се на антропогенно влияние - нарастнало пространствено 

припокриване на всички гостоприемници в жизнения цикъл на C. longicollis. 

 Сладководни системи

(41) Осъществена е серия от проучвания на трематодните съобщества в първите междинни

гостоприемници, сладководните охлюви Radix auricularia, Lymnaea stagnalis и 

Planorbarius corneus, в езерни екосистеми и рибарници в Централна Европа (Германия и 

Чехия). Установено е, че езерата на река Рур представляват отлични екосистеми за 

развитието на обилни, богати на видове трематодни съобщества в R. auricularia  (12 вида) 

и L. stagnalis (6 вида) доминирани от паразити на птици (13 от 15 вида). Размерът на 

гостоприемника, съдържанието на кислород и pH на водата, са разкрити като важни 

фактори, определящи вероятността за заразяване на охлювите. Доминиращите паразити от

две групи по отношение на жизнения цикъл, паразити на патиците и паразити на риби от 

семейство Cyprinidae, разкриват два аспекта на прогресивна еутрофикация в тази езерна 

система. Проучването на състава и структурата на трематодните съобщества в L. stagnalis 

от 5 еутрофични рибарника в Чехия също разкрива богато видово разнообразие. 

Идентифицирани са 2 групи компонентни съобщества: (i) доминирани от анатидни и 
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чайкови генералистични паразити, заразяващи охлювите с помощта на активни 

мирацидиуми; и (ii) доминирани от 2 плагиорхида, заразяващи охлювите след поглъщане 

на яйцата. Предложени са 3 хипотези за установените значителни различия в 

циркулацията на трематодите в проучваната система: (i) видово-специфични различия по 

отношение на колонизационния потенциал свързан с дихотомията активна-пасивна 

стратегия на трансмисията; (ii) “top-down” ефекти на контекстите на рибарниците върху 

пътищата на циркулация на трематодите; (iii) конкуренцията като важен механизъм в 

еутгофните местообитания оказващ “bottom-up” ефект на структурата на компонентните 

съобщества. В продължение, за първи път е направена оценка за охлюв от Pulmonata както 

и за еутрофични водни басейни, на скоростите на колонизация и екстинкция на нивото на 

индивид гостоприемник на голяма група трематодни видове в съобществатa на L. stagnalis.

Резултатите от анализа на данни получени при “mark-release-recapture” проучване 

показват, че в условията на изключително висок тематоден колонизационен потенциал в 

изследвания район, пространствените и времеви модели на вътревидова вариация на 

колонизация предоставят условия за интeнзифициране на междувидовата конкуренция. 

Проучване на трематодните съобщества в L. stagnalis и P. corneus разкрива структурни 

различия: тези в L. stagnalis са представени предимно от алогенни видове, използващи 

птици като крайни гостоприемници, докато тези в P. corneus съдържат повече видове 

използващи бозайници като крайни гостоприемници (Публикации 79, 83, 84, 85).

28 април 2018 г. Подпис:

(Анета Костадинова)
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СПИСЪК

на новите таксони обосновани в публикациите на 

доц. д-р Анета Костадинова

Новo семейство
Caballerotrematidae Tkach, Kudlai & Kostadinova, 2016 (публ. 117)

Нови родове
1. Byrdtrema Kudlai, Kostadinova, Pulis & Tkach, 2017 (публ. 128)
2. Longisaccus Kudlai, Kostadinova, Pulis & Tkach, 2017 (публ. 128)
3. Macracetabulum Kudlai, Kostadinova, Pulis & Tkach, 2017 (публ. 128)
4. Neopsilotrema Kudlai, Pulis, Kostadinova & Tkach, 2016 (публ. 119)
5. Pseudodicrogaster Blasco-Costa, Montero, Gibson, Balbuena, Raga & Kostadinova, 2009 
(публ. 74)
6. Pseudolecithobotrys Blasco-Costa, Gibson, Balbuena, Raga & Kostadinova, 2009 (публ. 71)
7. Ragaia Blasco-Costa, Montero, Gibson, Balbuena, Raga & Kostadinova, 2009 (публ. 74)
8. Robinia Pankov, Webster, Blasco-Costa, Gibson, Littlewood, Balbuena & Kostadinova, 2006 
(публ. 56)

Нови видове
1. Aponurus mulli Carreras-Aubets, Repullés-Albelda, Kostadinova & Carrassón, 2011 (публ. 
82)
2. Ascarophis valentina Ferrer, Aznar, Balbuena, Kostadinova, Raga & Moravec, 2005 (публ. 
48)
3. Bathycreadium brayi Pérez-del-Olmo, Dallarés, Carrassón & Kostadinova, 2014 (публ. 101)
4. Byrdtrema sponsae Kudlai, Kostadinova, Pulis & Tkach, 2017 (публ. 128)
5. Diplostomum podicepsi Shigin & Kostadinova, 1995 (публ. 5)
6. Drepanocephalus auratus Kudlai, Kostadinova, Pulis & Tkach, 2015 (публ. 114)
7. Echinoparyphium poulini Georgieva, Blasco-Costa & Kostadinova, 2017 (публ. 124)
8. Echinostoma nasincovae Faltýnková, Georgieva, Soldánová & Kostadinova, 2015 (публ. 111)
9. Echinostoma novaezealandense Georgieva, Blasco-Costa & Kostadinova, 2017 (публ. 124) 
10. Forticulcita gibsoni Blasco-Costa, Montero, Balbuena, Raga & Kostadinova, 2009 (публ. 
72)
11. Lomasoma triglae Bartoli, Kostadinova & Gibson, 2007 (публ. 58)
12. Longisaccus elvirae Kudlai, Kostadinova, Pulis & Tkach, 2017 (публ. 128)
13. Macracetabulum albeolae Kudlai, Kostadinova, Pulis & Tkach, 2017 (публ. 128)
14. Macvicaria bartolii Antar, Georgieva, Gargouri & Kostadinova, 2015 (публ. 115)
15. Macvicaria gibsoni Rima, Marzoug, Pérez-del-Olmo, Kostadinova, Bouderbala & 
Georgieva, 2017 (публ. 126)
16. Macvicaria maamouriae Antar, Georgieva, Gargouri & Kostadinova, 2015 (публ. 115)
17. Magnibursatus barretti Kostadinova & Gibson, 2009 (публ. 78)
18. Magnibursatus bartolii Kostadinova, Power, Fernández, Balbuena, Raga & Gibson, 2003 
(публ. 44)
19. Magnibursatus minutus Kostadinova, Power, Fernández, Balbuena, Raga & Gibson, 2003 
(публ. 44)
20. Maritrema corai Hernandez Orts, Pinacho-Pinacho, García-Varela & Kostadinova, 2016 
(публ. 120)
21. Maritrema deblocki Presswell, B., Blasco-Costa I. & Kostadinova A. (2014) (публ. 105)
22. Maritrema poulini Presswell, Blasco-Costa & Kostadinova, 2014) (публ. 105)
23. Megalophallus deblocki Kostadinova, Vaucher & Gibson, 2006 (публ. 53)
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24. Neopsilotrema lakotae Kudlai, Pulis, Kostadinova & Tkach, 2016 (публ. 119)
25. Neopsilotrema lisitsynae Kudlai, Pulis, Kostadinova & Tkach, 2016 (публ. 119)
26. Patagifer oweni Faltýnková, Gibson & Kostadinova, 2008 (публ. 62)
27. Petasiger islandicus Kostadinova & Skirnisson, 2007 (публ. 59)
28. Petasiger johnstoni Faltýnková, Gibson & Kostadinova, 2008 (публ. 62)
29. Petasiger oschmarini Kostadinova & Gibson, 1998 (публ. 20)
30. Ragaia lizae Blasco-Costa, Montero, Gibson, Balbuena, Raga & Kostadinova, 2009 (публ. 
74)
31. Rhipidocotyle genovi Dimitrov, Kostadinova & Gibson, 1996 (15) & Gibson, 1996 (публ. 
15)
32. Robinia aurata Pankov, Webster, Blasco-Costa, Gibson, Littlewood, Balbuena & 
Kostadinova, 2006 (публ. 56)
33. Saccocoelium brayi Blasco-Costa, Balbuena, Raga, Kostadinova & Olson, 2009 (публ. 81)
34. Saccocoelium cephali Blasco-Costa, Montero, Gibson, Balbuena, Raga & Kostadinova, 2009
(публ. 73)
35. Saccocoelium currani Blasco-Costa, Montero, Gibson, Balbuena, Raga & Kostadinova, 2009
(публ. 73)
36. Saturnius dimitrovi Blasco-Costa, Pankov, Gibson, Balbuena, Raga, Sarabeev & 
Kostadinova, 2006 (публ. 55)
37. Saturnius gibsoni Marzoug, Rima, Boutiba, Georgieva, Kostadinova & Pérez-del-Olmo, 
2014 (публ. 106)
38. Saturnius minutus Blasco-Costa, Pankov, Gibson, Balbuena, Raga, Sarabeev & Kostadinova,
2006 (публ. 55)
39. Saturnius overstreeti Blasco-Costa, Montero, Gibson, Balbuena, Raga, Svetsova & 
Kostadinova, 2008 (публ. 64)
40. Skoulekia erythrini Palacios-Abella, Georgieva, Mele, Raga, Isbert, Kostadinova & Montero,
2017 (публ. 125)
41. Wardula bartolii Pérez-del Olmo, Gibson, Fernández, Sanisidro, Raga & Kostadinova, 2006 
(публ. 54)
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