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Справка за научните приноси 

на гл. асистент д-р Юлия Илкова 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН 

във връзка с участие в конкурс за академичната длъжност „Доцент“ 

по професионално направление 4.3. Биологични науки, специалност „ Зоология“ 

(01.06.02) за нуждите на Изследователска група „ Цитотаксономия и еволюция“ в  

секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни", 

към отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ 

 

В представения материал са посочени цитотаксономични и генотоксични 

проучвания на важна за водните екосистеми група насекоми от сем. Chironomidae, 

Diptera, чрез провеждане на комплексни външно морфологични, цитогенетични и 

молекулярно цитогенетични анализи. Те осигуряват  както точното детерминиране на 

видове, така  и проследяване реакцията на генома към замърсители в околната среда, 

чрез откриване на биомаркери на цитогенетично и биохимично ниво – нов подход за 

оценка състоянието на околната среда.  

Резултатите от научните ми изследвания могат да се представят в няколко 

насоки: 

 

1. Цитотаксономично, молекулярно - цитогенетично  и молекулярно проучване на 

видове от сем. Chironomidae  

За да бъдат използвани видове от сем. Chironomidae за целите на 

биомониторинга и главно в генотоксикологията е важно точното видово детерминиране 

на техния ларвен стадий. Представителите на сем. Chironomidae притежават гигантски 

политенни хромозоми в слюнните жлези на ларвите, което осигурява тяхното точно 

детерминиране по видово специфични цитогенетични маркери. Видовете от род 

Chironomus първоначално са определяни до известен цитокомплекс и впоследствие в 

резултат на детайлен цитогенетичен анализ са детерминирани до вид (№ 1, 2, 3,  4, 5, 8, 

9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 30, 32, 33).  За разграничаването 

на видовете двойници Chironomus piger Strenzke и Chironomus riparius Mg. (използвани 

като моделни видове в генотоксикологията) са проведени и молекулярно-

цитогенетични анализи: установяване на видово специфична локализация на 
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хетерохроматина (№ 1, 3, 4, 5, 8, 12, 27), локализацията и броят на кластери на високо 

повторените ДНК елементи  (Hinf и Alu) (№ 1, 3, 4, 5, 8). Получени са и оригинални 

данни върху  видово специфичната локализацията на нуклеотидни последователности  

(АТ и GC) в политенните хромозоми на двата вида, чрез прилагане на специфични 

флурохромни оцветявания: DAPI (4’-6-diamidino-2-phenylindole) и CMA3 (chromomycin 

A3) (№ 27).  

 

Чрез молекулярен анализ и използване на последователностите на цитохром 

оксидаза I (COI) е проследена скоростта на еволюция при Chironomus riparius от 

географско отдалечени популации. Резултатите показват, че температурата има 

ключова роля при еволюционните събития. Популациите, обитаващи места с по-високи 

температури са много по-силно деференцирани едни от други, имат повече поколения 

годишно и значимо повече хаплотипи, и се характеризират с по-високи нива на 

мутации в сравнение с популациите от по-студените райони (№ 29). 

 

2. Значение на семейство Chironomidae за биомониторинговите изследвания. 

Използвани родове и видове за целите на генотоксикологията   

Като част от бентосните съобщества, видовете от сем. Chironomidae (Diptera) 

(главно ларвният им стадий) се използват все по-често като тест-обект за оценка 

антропогенното въздействие върху водните екосистеми. Хирономидните ларви са 

разпространени в различни типове водни екосистеми, играят изключително важна роля 

за функцията и структурата на тези екосистеми, за тяхната продуктивност и 

самопречистване. Наличието на политенни хромозоми в слюнните жлези на ларвите им 

ги прави моделна група за целите на генотоксикологията. Създадените стандартни 

хромозомни карти за повечето широко разпространени видове позволяват да се проведе 

детайлен анализ и определи типа и локализацията на възникналите структурно-

функционални изменения: наследствени и соматични.   

Изследванията са фокусирани върху проследяване на геномната реакция на 

различни видове от подсемейства с различна филогенетична възраст: филогенетично 

младото подсем. Chironominae (№ 1, 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 

28, 30, 33) и по-древното подсем. Рrodiamesinae  (№ 13, 24, 30, 32), обитаващи водоеми 

с различна степен на  антропогенно замърсяване, главно йони на тежки метали (Pb, Cr, 

Cd, Mn, Cu, Fe, Zn).  
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Проследена е и геномната нестабилност на видове, третирани в лабораторни 

условия с различни метални йони (Pb, Al, Cu) (№ 1, 6, 7, 11, 14). В лабораторните 

изследвания са използвани главно два моделни хомосеквентни вида двойника, с 

различна филогенетична възраст:  Chironomus riparius Mg. и Chironomus piger Strenzke, 

които са широко разпространени и могат да се отглеждат успешно в лабораторни 

условия. Това позволи при контролирани лабораторни условия да се наблюдава  

реакцията на генома към различни стрес-фактори ((№ 1, 6, 7, 11, 14).  

За оценка състоянието на околната среда се предлага използването няколко 

биомаркерни системи на цитогенетично, биохимично и морфологично ниво. 

 

3. Геномна нестабилност при видове от сем. Chironomidae от природни популации, 

реализирана на цитогенетично ниво   

Чувствителността на генома към различни стрес-агенти на околната среда и 

главно йони на тежките метали (Pb, Cd, Cr, Cu, Mn, Fe, Zn) е изследвана при 9 вида от 

род Chironomus (C. piger, C. riparius, C. plumosus L., C. balatonicus Devai, Wűlker & 

Scholl, C. acidophilus Keyl, C. bernensis  Klȍtzli,, C. annularius Mg., C. luridus Strenzke, C. 

melanotus Keyl) (№ 1, 2, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 30, 32, 33), 1 вид от род 

Glyptotendipes (Gl. glaucus Mg.) (№ 1, 2, 10) и два вида от род Prodiamesa (Р.olivacea 

Mg. и P. bureshi Michailova) (№  13, 24, 30). Геномната чувствителност към тежките 

метали за повечето видове е анализирана от различни природни географско отдалечени 

популации в България, Русия, Полша и Турция.  

Реакцията на генома към замърсителите на околната среда (главно тежки 

метали) е  определена чрез измененията в политенните хромозоми на структурно и 

функционално ниво. 

 

 Структурни изменения в политенните хромозоми на изследваните видове: 

 Чрез детайлен сравнителен анализ със стандартната хромозомна карта на 

съответния вид е определена локализацията на двата типа аберации:  наследствени 

(засягащи всички клетки на сл. жлеза) и соматични (проявени само в някои клетки на 

сл. жлеза) (№ 1, 2, 3, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33). 

Установените наследствени аберации у видовете, се срещат и в други Палеарктични 

популации, но с различна честота. Те осигуряват адаптивните възможности на вида към 

конкретни географско климатични условия (№ 1, 2, 9, 10, 13, 17, 28, 30, 32). 
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При всички изследвани видове е открит широк спектър на соматични 

хетерозиготни аберации: парацентрични и перицентрични инверсии, засягащи всички 

хромозомни рамена на вида, делеции в хромозома G на един (BRc) или два Балбианови 

пръстена BRc+BRb, амплификации, дефишънси,  срещащи се  с честота значимо по-

висока от тези на контролата (индивиди от незамърсени места или по-слабо 

замърсените места (№ 1, 2, 3, 9, 10,13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33). 

На базата на установените соматични хромозомни изменения при видове от род 

Chironomus - C. riparius, C. piger, C. bernensis, C. annularius  е разработен и апробиран 

нов цитогенетичен индекс (С-индекс) (№ 25, 26, 28, 32), който успешно може да се 

използва като цитогенетичен биомаркер за оценка степента на замърсяване на водните 

басейни. Заедно с прилагания соматичен индекс (S), сочещ реакцията на генома към 

стрес условията на средата, двата индекса са важни биомаркери на цитогенетично ниво 

за замърсяване с тежки метали във водни екосистеми (№ 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 

32, 33). Разкрита е интересна зависимост -  промяна на стойностите на индексите в 

зависимост от концентрацията на тежките метали (№ 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 

33).   

 

Функционални изменения в политенните хромозоми на изследваните видове: 

 Те засягат главно важни клетъчни структури: транскпционната активност на 

Ядърцевия организатор (№ 1, 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 33) и 

функционална активност на Балбиановите пръстени (№ 1, 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 26, 28, 33). При повечето видове статистически е доказана понижена 

функционална активност, обусловена от високи концентрации на тежките метали във 

водоемите. Получените резултати показват, че Балбиановите пръстени (BRs) и Ядърцев 

организатор (NOR) са силно чувствителни структури, имащи значение за поддържане 

на хомеостазата в клетките, и промяната в тяхната транскрипционна активност 

успешно може да се използва като друг биомаркер на цитогенетично ниво за оценка 

състоянието на водните екосистеми (№ 1, 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 

30, 32, 33). 

Всеки вид има своя специфична реакция към замърсителите на околната среда, 

което е отражение на  видово специфичната организация на генома. Така например, при 

двата хомосеквентни вида C. riparius и C. piger  е установена различна геномна реакция 

към стрес-факторите в средата, като геномът на филогенетично по-младият вид C. 
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riparius е много по-чувствителен и реагира на стрес-въздействия чрез много по-голям 

брой соматични хромозомни аберации в сравнение с филогенетично по-древния вид C. 

piger (№ 1, 3, 4, 24). 

След проведените многогодишни изследвания и на базата на получените от нас 

резултати върху чувствителността на генома, видовете C. riparius, C. piger, C. 

annularius, C. bernensis, Prodiamesa olivacea, P.bureshi  се предлагат бъдат използвани 

като подходящ тест-обект за целите на биомониторинга и различни генотксикологични 

изследвания (№ 1, 2, 10, 13, 15, 16, 17, 24, 28, 30, 32). 

 

4. Геномна нестабилност, реализирана на биохимично ниво 

Геномната нестабилност на биохимично ниво е проучена при моделния вид C. 

riparius, събран от водоеми в България и Турция, чийто седименти съдържат тежки 

метали с високи концентрации. Изследвана е активността на 4-и важни ензимни 

системи: Glutathione S-transferase (GST), Acethylcholinesterase (AChE), Еtoxyresoruin O-

deethylase (EROD), металотионинови протеини (MТ). Установените значими стойности 

на активност на тези ензимни системи са добър биохимичен маркер за оценка степента 

на замърсяване във водните екосистеми (№ 18, 19, 20, 21, 33). 

 

5. Геномна нестабилност на моделни видове от сем. Chironomidae при лабораторни 

експерименти 

Проведени са  лабораторни експерименти с двата моделни вида C. riparius и C. 

рiger, които при стандартни лаборатрони условия са третирани акутно (№ 14) и 

хронично (№ 1, 6, 7, 11) с отделни йони на тежки метали, с концентрации, съответващи 

на тези в природата. За първи път в лабораторни условия при тези видове е установен 

генотоксичният ефект на Pb, Al и Cu йони (№ 1, 6, 7, 11, 14). Всеки от моделните 

видове проявава специфична геномна реакция: при C. riparius е установена 

положителна дозова зависимост между концентрацията на Pb йони и  индуцираните в 

генома соматични делеции (№ 1, 6). При двата вида след въздействие с йони на Pb  е 

установена тенденция на дозово зависими изменения в активността на BRs и NOR, като 

значимо преобладават слабо активните и неактивни състояния (№ 1, 6, 11).  Йоните на 

изследваните метали индуцират както сходни изменения, така и специфични такива. Al 

йони предизвикват нарушаване на конюгацията (асинапсис) в политенните хромозоми 

на C. riparius и силна компактизация на най-късата G хромозома (№ 1, 7). Pb йони 
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индуцират експресия на специфични пуфи и превръщането на хромозома G в „помпон” 

в генома и на двата третирани вида C. riparius и C. piger (№ 1, 6, 11). Cu йони 

индуцират дозово зависимо увеличаване честотата на хромозомните аберации, 

декондензацията в центромерните и теломерните райони на хромозомите и редукция на 

активността на Балбиановите пръстени при C. riparius (№ 14). 

 

6. Връзка между локализацията на хромозомните разриви на възникналите 

аберации и ДНК организацията на генома 

  

Чрез молекулярно-цитогенетични подходи и прилагането на in situ 

хибридизация (FISH), при използване на клонове от високо повторени 

последователности на ДНК (Alu и Hinf), както и клонове на транспозонни елементи  е 

установена тяхната локализацията в генома на C. riparius (№ 1, 3, 4, 6, 8, 12) и C. piger 

(№ 1, 3, 4, 5), които проявяват видово специфични особености. За първи път са 

анализирани сайтовете на локализация на ретротранспозона NLRCth1 (от групата на 

LINE транспозонните елементи) и транспозона CTRT1 (SINE транспозонни елементи) 

при моделните хомосеквентни вида C. riparius и С. piger (№ 1, 3, 4, 5, 8, 12, 22, 33), 

както и TFB1 (fold-back транспозонни елементи) при C. riparius (№ 22, 25, 33). 

Установени са както фиксирани (постоянни), така и вариабилни места на локализация и 

на трите транспозонни елемента в политенните хромозоми на  C. riparius и С. piger. 

Хромозомни разриви в генома на двата моделни вида, индуцирани от тежко 

метално замърсяване в околната среда или третиране с определени йони, възникват 

много по-често в определени чувствителни точки на генома, наречени от нас ”горещи 

точки”. Те са локализирани значимо по-често в проксималните части на хромозомите в 

сравнение с дисталните както при C. riparius (№  1, 3, 4, 8, 12, 22, 25, 33), така и при C. 

piger (№ 1, 3, 4, 5). За първи път при видове от сем. Chironomidae (Diptera) се 

установява, че разривите на индуцираните структурно-хромозомни изменения в тези 

”горещи точки” са и места, богати на високо повторени ДНК последователности (Alu, 

Hinf и NLRCth1, CTRT1, TFB1) (№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 22, 25, 33). Установената 

статистически значима ко-локализация на разриви на хромозомните аберации и 

повторени ДНК елементи потвърждават идеята, че различни стрес-агенти в средата, 

каквито са високите концентрации на тежките метали, активират редица транспозонни 

елементи, които от своя страна индуцират появата на множество соматични 

структурно-хромозомни аберации (№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 22, 25, 33). 
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Чрез прилагането на FISH метода с клон от 28S rDNA е проследена 

транскрипционната активност на NOR в хромозома G на C. riparius, събран от 

антропогенно замърсени райони в България. Установена е понижена транскрипционна 

активност, като районите където са локализирани гените на rDNA са силно компактни, 

докато същите райони при индивидите от контролата са декондензирани и със значима 

транскрипционна активност (№ 27, 33). 

 

Прилагането на интердисциплинарен подход на изследване, включващ 

реакцията на генома на цитогенетично, биохимично и молекулярно - цитогенетично 

ниво, позволява навременно оценяване влиянието на замърсители върху отделния 

индивид и може успешно да се прилага за мониторингови изследвания на промените в 

околната среда в резултат на действие на различни стрес-агенги. 

 

7. Морфологични деформации  

 Реакцията на видове хирономиди на фенотипно ниво е установена както в 

природни популации – при C. riparius (№ 18), C. annularius (№ 30, 32), Prodiamesa 

olivacea (№ 13, 30) и P. bureshi (№ 13, 24, 30), така и след третиране с определени йони 

на тежките метали: с Pb йони - C. riparius (№ 1, 6) и C. piger (№ 1), с Cu  йони - С. 

riparius (№ 14). Малформациите засягат главно устния апарат на ларвите: мандибули 

или ментум. Тъй като тяхната честота е ниска в сравнение с индуцираните геномни 

изменения, това ни дава основание да се направи важния извод, че геномът на 

хирономидните ларви е много по-чувствителен към въздействия на различни стрес-

фактори в средата в сравнение с фенотипа. 


