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Становище 

от проф. д-р Снежана Михайлова Грозева (ИБЕИ-БАН),

член на Научно жури, назначено със заповед  № 21/08.02.2018 

на Директора на ИБЕИ-БАН във връзка с конкурс за доцент по специалност

Паразитология и хелминтология (01.06.19) за нуждите на отдел „Животинско

разнообразие и ресурси“ на ИБЕИ-БАН,  ДВ, бр. 92/17.11.2017г.

По  конкурса  е  заявил  участие  и  представил  необходимите  документи  един

кандидат – главен асистент д-р Анета Владимирова Йонева. Кандидатът е магистър по

молекулярна биология, специализация „Виросология“ от СУ „Св. Кл. Охридски“ (1999)

и  притежава  образователната  и  научна  степен  „Доктор“  (2010)  по  Паразитология  и

хелминтология след защита на дисертация, посветена на сравнителни ултраструктурни

изследвания  върху  спермиогенезата  и  зрелия  сперматозоид  на  цестоди  от  разред

Cyclophyllidea.  Научната  кариера  на  д-р Йонева е  посветена основно на сравнително

проучване на различни ултраструктурни характеристики на репродуктивната биология и

повърхностната структура на цестоди, трематоди и нематоди. 

В резултат на почти десетгодишни изследвания и специализации (2010-2018) в

Лабораторията  по  хелминтология  на  Института  по  паразитология  в  Ческе  Будьовице

(Чехия),  където  сумарно  е  работила  около  две  години,  и  една  краткосрочна

специализация в Департамента по екология и еволюционна биология на Института по

биоразнообразие  в  Канзас  (САЩ)  д-р  Йонева  е  усвоила  разнообразни  методи  и  е

натрупала значителен опит в ултраструктурни изследвания на репродуктивната система

на цестоди. Познава и владее добре работата с трансмисионен и сканиращ електронен

мискроскоп, светлинен микроскоп, изготвяне на ултратънки срези. 

По темата на дисертационния си труд Анета Йонева е представила 5 публикации

–  автореферат  и  четири  статии  в  научни  списания  с  импакт  фактор  –  две  в  Acta

Parasitologica,  една  в  Parasitology  research и  една  в  Acta  Zoologica  (Stockholm).  Във

всички тези публикации д-р Йонева е първи автор. В настоящия конкурс тя участва с 21

публикации, от които 17 са публикувани в списания с ИФ и 4 в списания без ИФ.  Д-р

Йонева  е  водещ автор  в  11  от  статиите  с  ИФ и  в  една  без  ИФ,  а  разработките  й  в

сътрудничество с известни наши и чуждестранни учени са доказателство за авторитет и

признание сред научната общност. Резултатите от научните изследвания на кандидата са



апробирани  на  редица  научни  форуми  –  представен  е  списък  от  19  доклада  пред

национални и международни научни форуми. Доказателство за значимостта на научните

постижения на кандидата  и  добър атестат  за признанието на научните й постижения

сред  специалистите  са  общо 90 цитирания на  19 от  нейните  трудове,  от  които  57 в

списания  с импакт  фактор.  Едно от  представените  цитирания  е  скрито  автоцитиране

(№66 – J. Miquel) – но и без него цитиранията са повече от достатъчни (89). Д-р Йонева е

член  на  Българското  паразитологично  дружество  и  на  Европейската  федерация  по

паразитология.

Изследователската  дейност  и  постижения на  Анета  Йонева  са  свързани  със

сравнително изучаване ултраструктурата на спермиогенезата и зрелия сперматозоид на

цестоди  от  разредите  Caryophilydea  (3  семейства),  Diphyllobothriidea  (2  семейства),

Cyclophyllidea  (4  семейства)  и  на  зрелия  сперматозоид  на  цестод  от  разред

Lecanicephalidea, както и на вителогенезата при цестоди от Diphyllobothriidea (пет вида,

някои от тях с важно стопанско значение), Cyclophyllidea (един вид). В резултат на тези

изследвания е описан нов таксономичен белег при на зрелия сперматозоид на цестод от

разред  Lecanicephalidea  и  чрез  изследване  на  различни  ултраструктурни  белези  са

получени оригинални данни за процеса на вителогенеза, ценни както при таксономични

и  филогенетични  изследвания  в  групата,  така  и  за  борба  с  паразити  по  хората  и

животните.  Д-р  Йонева  е  участвала  също  в  изследвания  на  повърхностната

инфраструктура  на  сколексите  и  стробилата  на  7  вида  цестоди  от  разред

Diphyllobothriidea, събрани от различни гостоприемници и биогеографски райони, с цел

получаване на допълнителни белези за по-прецизна идентификация на видовете. Освен

цестоди,  предмет на изследване от кандидата  са и трематоди.  Публикувала е първото

описание на ултраструктурата на мирацидий на трематод от сем. Strigeidae, което дава

ценна  информация  за  изясняване  структурните  приспосoбления  на  трематодите,

свързани  с  прилагането  на  различни  стратегии  от  паразитите.  При  изследване  на

повърхнoстните  въглeхидрати  на  ларвните  стадии  на  Fasciola  hepatica e установена

стадийна специфичност на въглехидратните остатъци при мерицидии и вътреохлювни

ларвни стадии, което е от важно значение при разработване на средства за борба с този

паразит.  Д-р Йонева е  изследвала също и ултраструктурата  на  паразитни нематоди –

кутикула и чревна стена на възрастни от 3 вида, с цел изясняване функциите и ролята на

контактните епителни повърхности при въздействие с гостоприемниковите тъкани. Тя е

съавтор и на приложни изследвания, свързани с изясняване механизма на действие на

антипаразитни препарати при мониезиоза, при което е установено, че тези препарати не



влияят директно на синтезата и транспорта на повърхностните гликоконюгати; както и в

изготвянето  на  обзор  от  литературни  данни  за  получаване  на  клетъчни  култури  от

хелминти  като  модел  за  изучаване  на  тяхната  структура,  функции,  механизми  на

патогенеза  и  други  важни  характеристики,  както  и  за  скрининг  на  антихелминтни

препарати.  

Д-р  Йонева  има  добри  организационни  умения,  които  е  доказала  при

организирането на последните 4 национални конференции по паразитология в България,

както  в  разработването  на  8  проекта  с  различни  източници  на  финансиране  –  като

ръководител на два проекта по ЕБР с Чешката Академия на науките и като изпълнител в

пет проекта с ФНИ и два проекта с Полската Академия на науките. Д-р Йонева е била и

научен консултант на един младежки научен проект към ФНИ. 

Бих препоръчала на д-р Йонева в бъдеще насочи част от усилията си към търсене

на  подходящи ученици,  с  които  да  сподели  натрупаният  от  нея  опит  и  да  разширят

ултраструктурните изследвания с хелминти у нас. 

В  заключение  считам  убедено,  че  д-р  Анета  Йонева  не  само  покрива,  но  и

надвишава  изискванията  за  заемането  на  академичната  длъжност  „доцент”  съгласно

ЗРАСРБ и  Критериите  на  НС на  ИБЕИ-БАН със  значима  по  количество,  качество  и

цитируемост  научна  продукция,  с  ясен  профил  на  научно-изследователска  работа,

активна експертна дейност, съществени научни и научно-приложни приноси в различни

области на научното познание.  Тя е  талантлив,  любознателен,  продуктивен,  прецизен

учен с ясно очертан профил, отдаден на науката.

С  пълна  увереност  препоръчвам  на  НС  да  присъди  на  д-р  Анета  Йонева

академичната длъжност „доцент” по Паразитология и хелминтология.

проф. д-р Снежана Грозева

                                                                                                                 


