
СПРАВКА 

 

ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ 

 

на д-р Анета Владимирова Йонева 

главен асистент в секция „Биоразнообразие и екология на паразитите”,  

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН 

 

във връзка с участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ 

по професионално направление 4. 3. Биологични науки,  

специалност „Паразитология и хелминтология“ (01.06.19) 

за нуждите на изследователска група „Ултраструктура на паразитите“ към 

отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ 

 
 

Основната част от научните ми изследвания са насочени към изучаването на 

ултраструктурните характеристики, свързани с репродуктивната биология и повърхностната 

структура на цестоди от разредите Caryophyllidea, Diphyllobothriidea, Lecanicephalidea и 

Cyclophyllidea. В допълнение имам публикации, свързани с функционалната ултраструктура и 

структурното-функционалната характеристика на повърхностни въглехидрати на ларвни 

стадии на трематоди, характеризиране на контактните зони при възрастни форми на нематоди 

и изпитване на действието на антипаразитни препарати върху цестоди. 

 

Резултатите от научните ми изследвания могат да се обобщят по следния начин: 

 

I. Ултраструктура на спермиогенезата и зрелия сперматозоид 

 

1. Ултраструктура на спермиогенезата и зрелия сперматозоид на цестоди от разред 

Caryophyllidea 

Получени са ултраструктурни данни за спермиогенезата и зрелия сперматозоид при три 

семейства цестоди на разред Caryophyllidea – Capingentidae, Lytocestidae и Caryophyllaeidae. 

Изследванията показват, че спермиогенезата на Breviscolex orientalis, Hunterella nodulosa и 

Lytocestus indicus съответства на ІІ-ри тип спермиогенеза при цестодите. Характерни 

особености са наличието на интерцентриоларно телце и набраздени коренчета, свързани с 

центриолите, както и електронно-плътен материал в зоната на диференциация и наличието на 

ротация на цитоплазмения израстък, в който прораства абортивната центриола. Зрелите 

сперматозоиди на тези видове са сходни по морфология с тези на изследваните по-рано 

кариофилидеи и съответстват на ІІІ-ти тип при цестодите. Характеризират се с наличието на 

успоредни кортикални микротубули, успредно разположено на аксонемата ядро и 

гликогеноподобни гранули. Получените резултати показват сходство в ултраструктурната 

организация на спермиогенезата и зрелия сперматозоид на кариофилидеите, като 

потвърждават базалната позиция на този цестоден разред (публикации 14, 16, 17).  

 

2. Ултраструктура на спермиогенезата и зрелия сперматозоид на цестоди от разред 

Diphyllobothriidea 



Проведено е сравнително ултраструктурно изследване на спермиогенезата и 

ултраструктурната организация на зрелия сперматозоид на цестоди от семейство 

Solenophoridae (Duthiersia expansа и D. fimbriata) и семейство Diphyllobothriidae 

(Schistocephalus solidus) на разред Diphyllobothriidea. Получените резултати са сравнени с 

данните за останалите проучени видове от този разред с цел да се характеризират 

спермиологичните белези, специфични за него. Особености на спермиогенезата на 

изследваните дифилоботридеи са наличието на електронно-плътен материал в апикалната 

част на зоната на диференциация, добре развито интерцентриоларно телце и наличие на 

набраздени коренчета, свързани с центриолите. Зрелите сперматозоиди се характеризират с 

наличието на две аксонеми, успоредни кортикални микротубули и ядро, раположено 

успоредно на аксонемите. Резултатите от проведените изследвания потвърждават отсъствието 

на повърхностно спирално удебеление като характерна особеност на дифилоботриидеите 

(публикации 12, 13). 

 

3. Ултраструктура на зрелия сперматозоид на цестод от разред Lecanicephalidea 

 

За първи път е проучена ултраструктурата на зрeлия сперматозоид на цестод от разред 

Lecanicephalidea – Adelobothrium sp.. На базата на проведените ултраструктурни изследвания 

е установено, че зрелия сперматозоид се отнася към IV-ти тип. Характеризира се с наличието 

на едно повърхностно спирално удебеление, успоредни кортикални микротубули и ядро. За 

първи път е описан нов белег в предния край на гаметата, наречен спираловидна структура 

(публикация 11).  

 

4. Ултраструктура на спермиогенезата и зрелия сперматозоид на цестоди от разред 

Cyclophyllidea 

 

За първи път е характеризирана ултраструктурата на спермиогенезата и зрелия сперматозоид 

при представители от четири семейства цестоди (Dilepididae, Metadilepididae, Paruterinidae и 

Gryporhynchidae) от разред Cyclophyllidea. Получените резултати показват значителни 

сходства в ултраструктурната организация на спермиогенезата и зрелия сперматозоид между 

дилепидидите и грипоринхидите, като потвърждават близките родствени връзки между тях. 

На основата на получените ултраструктурни данни са установени близки филогенетични 

връзки между семействата Metadilepididae и Paruterinidae. Спермиологичните данни показват 

съществени различия между изследваните представители на семейство Dilepididae (от една 

страна) и Metadilepididae и Paruterinidae (от друга страна) и подкрепят филогенетично-

отдалеченото им положение в рамките на разред Cyclophyllidea. Тези изследвания са отразени 

в научните трудове, на основата на които е защитена дисертацията (публикации 1 – 4), както 

и в по-късни трудове (публикации 15, 18). 

 

II. Ултраструктура на вителогнезата 

 

5. Ултраструктура на вителогнезата на цестоди от разред Diphyllobothriidea 

 

Проведени са ултраструктурни изследвания на процеса на вителогенеза, които разкриват 

значението на неизползвани или малко използвани ултраструктурни белези на женската 

полова система за таксономията и филогенията на цестодите. Проучени са пет представители 

(Dibothriocephalus latus, Duthiersia expansa, Schistocephalus solidus, Cephalochlamys 

namaquensis и Ligula intestinalis) на разред Diphyllobothriidea, някои от които с медицинско 

(D. latus) и ветеринарно-медицинско (L. intestinalis) значение. Получените резултати показват, 

че въпреки наличието на сходство в основния модел, по който протича вителогенезата при 



цестодите от този разред, се наблюдават разлики по отношение на морфологията, химичния 

състав и количеството на вителоцитни включения. Причина за това се дължи на различията в 

ембрионално развитие и крайните гостоприемници на тези паразити. За първи път при L. 

intestinalis на базата на морфологични критерии е описан процес, който е интерпретиран като 

параптоза или цитоплазмена клетъчна смърт на вителоцитите. Този процес е разновидност на 

програмираната клетъчна смърт, която нормално се извършва при многоклетъчните 

организми по време на развитието и тъканната хомеостаза (публикации 8, 9, 10).  

 

6. Ултраструктура на вителогенезата на цестод от разред Cyclophyllidea 
 

Проучена е вителогенезата на Dictyterina cholodkowskii, циклофилидеен цестод от семейство 

Paruterinidae, с цел използване на ултраструктурните белези, свързани с този процес за 

филогенетични и таксономични изследвания. Във вителоцитите на тези цестоди няма 

хранителни резерви като липиди и гликоген, а количеството белтъчен материал е по-малко. 

Получените разултати показват, че хранителната и защитна функции на вителоцитите са 

силно редуцирани. Ембрионалното развитие на тези цестоди е интраутеринно и съответно 

утеруса има ключова роля при защитата и осигуряването на хранителни вещества за ембриона 

(публикация 7). 

 

III.  Повърхностната ултраструктура на цестоди  

 

7. Повърхностната ултраструктура на цестоди от разред Diphyllobothriidea 

 

Проведено е сравнително изследване на повърхностната ултраструктура на сколексите и 

стробилата на седeм вида дифилоботриидейни цестоди (Bothridium pithonis, Cephalochlamys 

namaquensis, Dibothriocephalus latus, Duthiersis expansa, D. fimbriata, Ligula intestinalis и 

Schistocephalus solidus) от различни гостоприемници и различни биогеографски области. 

Основната структура на тегумента на проучените видове не се различава съществено от тази, 

описана при другите цестоди. Въпреки това, проучването показва различия в морфологията 

на микротрихите дори между видовете в едно семейство. Получените резултати показват, че 

няма точно определен модел в типа и разпространението на микротрихите върху 

повърхността на изследваните дифилобтриидеи, но въпреки това може да помогне при 

видовата им идентификация (публикации 5). 

 

IV. Ултраструктура на ларвни форми на трематоди 

 

8. Ултраструктура и ембрионално развитие на мирацидия на трематод от семейство 

Strigeidae 

 

Проучена е функционалната ултраструктура и ембрионалното развитие на мирацидия на 

Cardiocephaloides longicollis чрез светлинна и трансмисионна електронна микроскопия. 

Идентифицирани са шест стадия на ембрионално развитие. Диференцирането на тъкани и 

органи се наблюдава в напредналите етапи на развитие. В предната част на тялото на 

мирацидия са разположени три типа жлези, както и два типа сензорни окончания, които 

благоприятстват локализацията, адхезията и пенетрацията в гостоприемника. Това е първото 

описание на ултраструктура на мирацидий от семейство Strigeidae и показва, че тя може да 

допринесе за изясняване на структурните приспособления за специфичните паразитни 

стратегии (публикация 6). 

 



9. Структурното и функционално характеризиране на повърхностни въглехидрати 

на ларвни стадии на трематоди 

 

Направена е структурно-функционална характеристика на повърхностните въглехидрати на 

ларвни стадии от жизнения цикъл на Fasciola hepatica чрез набор от лектини с известна 

въглехидратна специфичност. За първи път е установена стадийна специфичност на 

въглехидратните остатъци при мирацидии и вътреохлювни ларвни стадии (спороцисти и 

редии) на F. hepatica (публикации 19, 22).  

 

V. Характеристика на контактните зони хелминт – гостоприемник 

 

10. Характеристика на контактните зони при възрастни форми на нематоди 

 

Проучена е ултраструктурата на кутикулата и чревната стена при възрасни индивиди на 

Dictyocaulus filaria, Passalurus ambiguus и Gongylonema pulhrum. Получените резултати 

допринасят за изясняване на функциите на контактните епителни повърхности и ролята им 

им при взаимодействие с гостоприемниковите тъкани (публикации 20, 21, 24).  

 

VI. Изпитване на действието на антипаразитни препарати върху паразити 

 

11. Изпитване на антипаразитни препарати при мониезиоза 

 

Проучен е механизмът на действие на антипарзитните препарати абамектин и клозантел въху 

Moniezia expansa. Установено е, че те не влияят директно върху синтезата и транспорта на 

повърхностните гликоконюгати (публикация 23).  

 

VII. Ин витро култивиране на хелминти и получаване на клетъчи култури от тях 

 

12. Клетъчни култури и ин витро култивиране на хелминти 

 

Обобщени са литературите данни, които показват резултатите от получаването на клетъчни 

култури от хелминти и ин витро култивирането на хелминти. Клетъчните култури от 

хелминти представляват подходящ модел за изучаване на различни аспекти от тяхната 

структура и функция, биохимичните и метаболитните им свойства, механизмите на 

патогенеза, както и за скрининг на антихелминтни препарати. Ин витро култивирането на 

хелминти е от значение при изучаването на молекулните взаимодействия в паразит-

гостоприемниковата система, която е свързана с развитието на паразита и с механизмите на 

гостоприемниковата възприемчивост (публикация 25). 

 

 

 

 

 

 

 

11 януари 2018                                                                            Подпис: 

 

                                                                                                                   /гл. ас. д-р Анета Йонева/ 


