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СТАНОВИЩЕ

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

обявен в ДВ бр.92/17.11.2017 за нуждите на изследователска група “Ултраструктура на
паразитите” към отдел „Животинско разнообразие и ресурси” при ИБЕИ - БАН 

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

Като единствен кандидат в обявения конкурс участва гл. ас. д-р Анета Владимирова

Йонева от секция „Биоразнообразие и екология на паразитите“, ИБЕИ при БАН.

I. ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 

Кандидатката  е  завършила  Биологическия  факултет  на  СУ „Климент  Охридски“

през 1998 г. - ОКС „Магистър“ по специалността „Молекулярна биология“. От 1998 г.

до 2010 г. работи в  Института по експериментална патология и паразитология - БАН

като специалист–биолог и научен сътрудник ІІІ-І ст., съответно. От 2010 г. - до момента

работи като главен асистент в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

при  БАН,  отдел  „Животинско  разнообразие  и  ресурси”,  ИГ  „Ултраструктура  на

паразитите. През 2009 г. получава образователната и научна степен „Доктор“.

II. ОЦЕНКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТКАТА

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ НАУЧНИ ТРУДОВЕ

Гл.  ас.  Йонева е  представила списък с  25 научни труда,  от  които по предходния

конкурс са автореферат по дисертационния труд за получаване на ОНС „Доктор” (№ I.

1) и 4 научни статии по дисертацията (№№ II. 1-4). Останалите 20 научни труда са по

настоящия конкурс. Те се разпределят, както следва: 

 16 от тях са публикувани в международни списания с SCI импакт фактор (№№

II.А. 5-21);

 останалите 4 научни статии са публикувани в списания без импакт фактор (№№

II.Б. 22-25).

Кандидатката е взела участие в 19 научни форуми у нас и в чужбина. 

Представен е списък с 90 цитирания върху 15 научни труда на кандидатката: 

 64  от  тях  са  цитирани  в  специализирани  научни  списания,  като  58  –  в  списания  с

импакт фактор;

 19 - в монографии (книги) и други електронни издания;
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 7 - в дисертации.

Гл.  ас.  Йонева  е  участвала  в  разработването  на  7  научни  проекта:  3  проекта,

финансирани  от  фонд  „Научни  изследвания“  и  4,  разработвани  в  рамките  на

международни  договори  и  споразумения  (ЕБР),  като  на  два  от  тях  е  била  научен

ръководител.

ПО-ВАЖНИ НАПРАВЛЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА НА

КАНДИДАТКАТА

I. Основно направление в научната дейност на д-р Йонева са проучванията във 

връзка с изучаване на ултраструктурни характеристики, свързани с репродуктивната 

биология на цестоди.

По-важни оригинални приноси, произтичащи от тези изследвания са:
-  Проведени  са  проучвания,  разкриващи  нови  ултраструктурни  белези  на

спермиогенезата и зрелия сперматозоид на 8 вида цестоди, отнасящи се съответно към

разредите:  Caryophyllidea (Capingentidae,  Lytocestidae  и  Caryophyllaeidae),  разред

Diphyllobothriidea  (Solenophoridae  и  Diphyllobothriidae) и  разред Cyclophyllidea

(Paruterinidae).  Освен  това,  за  първи  път  e  описана  ултраструктурата  на  зрелия

сперматозоид на цестод от разред  Lecanicephalidea (Adelobothrium sp.) и е определен

типът на спермиогенезата му. Описан е нов белег в предния край на сперматозоида на

този цестод.

-  Проучена  е  ултраструктурата  на  процеса  вителогенеза  на  6  вида  цестоди  от

разредите  Diphyllobothriidea  и  Cyclophyllidea.  За  първи  път  при  Ligula  intestinalis е

описан процеса на цитоплазмена клетъчната смърт на вителоцитите. 

Получените нови ултраструктурни белези при проучените видове цестоди, допълват

данните за тяхната морфология и таксономия и дават ценна филогенетична информация

за изясняване на родствените връзки между отделните таксони.

II.  Друга част от научната продукция на кандидатката е свързана с проучването на

структурната  и  функционална  характеристика  на  контактни  зони  на  нематоди  и на

повърхностни структури на цестоди.

- Проучена е ултраструктурата на контактните зони (кутикула и чревна стена) на 3

вида  чревни  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.
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- В резултат на сравнително проучване на ултраструктурата на сколекса и тегумента

на 7 вида цестоди от разред Diphyllobothriidea са установени различия в морфологията

на  микротрихите,  имащи  голямо  значение  при  видовата  диференциация  при  тези

цестоди.

III. Част  от  проучванията  на  кандидатката  са  свързани  с  изучаване  на

ултраструктурата на ларвни форми на трематоди.

Направени са важни оригинални приноси, свързани с тези проучвания 

-  За  първи  път  чрез  използване  на  набор  от  лектини  с  известна  въглехидратна

специфичност е доказана специфичността на повърхностните въглехидрати при ларвни

стадии на Fasciola hepatica (спороцисти и редии). 

Проведените проучвания в тази насока имат значение за по-нататъшно развитие и

детайлизиране  на  информацията  за  взаимоотношенията  на  системата  “паразит-

гостоприемник”.

- С методите на светлинната и трансмисионна електронната микроскопия за първи

път е описана ултраструктурата и ембрионалното развитие на мирацидиума на трематод

от семейство Strigeidae (Cardiocephaloides longicollis). 

Получените  резултати  успешно биха  могли  да  се  използват  за  детайлизиране  на

биологията на този вид трематод.

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: защитена докторска степен; след защитата на докторската дисертация

много добра научна продукция по обем и качество; 90 цитирания, от които повече от

половината (58)  -  в списания с импакт фактор; участие в голям брой научни проекти,

както и оригиналните й научни и научно-приложните приноси, цитирани по-горе. 

Доказаните  качества  на  кандидатката  като  изграден  изследовател  в  областта  на

ултраструктурата на паразитите, ми дават пълно основание да предложа на почитаемите

членове на Научното жури да гласуват за избирането на гл. ас.  д-р Анета Йонева за

доцент по научната специалност 01.06.19 „Паразитология и хелминтология”.

30.03.2018 г. Подпис:…………………
гр. Ст. Загора   (доц. д-р З. Димитрова)
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