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Р Е Ц Е Н З И Я

от професор, Венелин Лазаров Бешовски, ДБН

на материалите, представени за участие в конкурс за

академичната длъжност "доцент", по професионално направление 4.3. Биологични

науки, специалност „Зоология“ (01.06.02), обявен в Държавен вестник - бр.

36/27.04.2018 г. за нуждите на изследователска група „Цитотаксономия и

еволюция”, секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначни животни“

на отдел „Животинско разнообразие и ресурси” към  Института за

биоразнообразие  и екосистемни изследвания при БАН

На  горепосочения  конкурс  за  доцент  по  “Зоология”  като  единствен

кандидат участва главен асистент  д-р Юлия Спасова Илкова, от същата секция

към отдел  "Животинско разнообразие и ресурси", при ИБЕИ на БАН, София. 

1. Обща справка за представените трудове

Представеният от д-р  Илкова комплект материали на хартиен и елктронен

носител е в съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на БАН. 

Материалите съдържат необходимите за целта документи, както и 34 публикации,

от които 21 с  IF.   От  тези трудове 12 са част от докторска дисертация, защитена

през  2009.  и  аз  ги  изключвам  от  повторна  преоценка.  Така  за  рецензиране

приемам 22  труда, от  които  20  са на  английски  език:  14  в  международни

специализирани издания, част от които с IF, като Environmental pollution (2,769),

Reaver  Resеarch   and  Applications  (2,274),  Proceedings  of  the  Royal  Society  B  283:

20152413. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2015.2413.  (IF2015=4.82),   итн.;  8 в престижни

български издания, включително и с IF като AZB  ( 3), Comptes rendus de l’Academie

bulgare des Sciences (1) и Ecologia Balkanica (3) и 2 глави от книга на български език

(33 и 34 – издание на Pensoft). По-долу давам подробен анализ на трудовете.
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►По място на публикуване: в специализирани чуждестранни списания – 13 (13,

14, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32) и в български – 9 (16, 19 21, 22, 23, 25, 30,

33, 34). 

► По брой на авторите: самостоятелни – 0, с 2-ма автори – 1 (33), с 3-ма автори -2

(13, 28), с 4-ма автори – 6 (15, 16, 17, 25, 26, 27),  с 5-ма автори – 5 (22, 23, 30, 31,

32), със 6 автори – 5 (18, 19, 20, 21,24), със 7 автора – 2 (14) и с 10 автора – 1 (34). 

► В колективните д-р Илкова  е първи автор в 3 публикации (22, 25, 30),  втори

в 11 ( 13, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 28, 32, 33),  трети автор в 5 (14, 18, 19, 24, 34),

четвърти автор в 2  ( 21, 31), и пети автор – в 1 (29). В 14 публикации д-р Илкова е

първи  и  втори  автор.  От  характера  на  научно-изследователската  работа  на

кандидата за доцент и от съдържанието на приложените публикации, убедено

приемам, че  в колективните трудове д-р Илкова  е равностоен  съизпълнител. 

2.  Биографични  данни.  Д-р Илкова е  родена  през 1974  г.  Завършва

Биологическия  факултет  на СУ  с  Магистърска  програма  по  Зоология  на

безгръбначните животни – ентомология през 1997 г.  От 1997 до 2010 работи под

ръководството  на  проф.  Михайлова  като  специалист  биолог  и  докторант  на

самостоятелна  подготовка  в  И-та  по  зоология.  През  2009  защитава  докторска

дисертация на тема  “Изследвания на генотоксичния ефект на метални йони върху

видове от сем. Chironomidae  (Diptera)”. От 2010 досега е главен асистент в И-та по

Биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН. Специализирала е в различни

курсове  у  нас  и  в  чужбина,  като:   в   Института  по  систематика  и  еволюция  на

животните, ПАН,  Краков (06.2003);   в  Университета в Торино, Италия (05.2004 и

09.2005); “Молекулярни  подходи  в  екологията  и  еволюцията”  в   Централна

лаборатория  по  обща  екология,  БАН  (04.2006);  “Молекулярна  таксономия,

филогения  и  екология”,  организиран  по  проект  СЕВDER,  ЦЛОЕ,  БАН (02.2010);

„Молекулярни  и  биохимични  маркери  в  екотоксикологията  на  влажните  зони”,

организиран по проект WETLANET, ЦЛОЕ-БАН (06.2010). 

3. Обща характеристика на дейността на кандидата след доктората.

От представения  комплект  научни  трудове  се  вижда,  че  работите  на  Илкова  са

насочени към изучаването на цитотаксономията и генотоксикологията на  важни

2



компоненти  от водните екосистеми, каквито са ларвите на представители от сем.

Chironomidae (Diptera), както в естествени, така и в експериментални условия. 

В  процеса  на  тези  изследвания  са  прилагани  комплексни  морфологични,

цитогенетични  и  молекулярни  методи.  Това  позволява  точното  определяне  на

видовете в ларвна фаза и проследяване реакцията на генома към замърсителите в

околната среда, чрез установяване на биомаркери на цитогенетично и биохимично

ниво. Тези феномени са използвани за оценка състоянието на околната среда. При

това Илкова има добрия шанс да работи под ръководството на такъв известен наш

специалист  като  проф.  Михайлова  и  в  сътрудничество  с  висококвалифицирани

специалисти от Европа. Това определя и преобладаващо колективния характер на

представените публикации. Те правят много добро впечатление със своя завършен

вид  и  значими  оригинални  научни  приноси.   Интерпретирането  на  данните  е

компетентно,  на  ниво,  което  им  осигурява  място  на  страниците  на  престижни

издания  с  висок  IF.  След  2009  г.  участва  като  съизпълнител  в  10  научни

проекти, както следва: ♦ проекти с външно финансиране – 3: Европейски фонд

за млади учени – 1, с Университета в Манчестер-Англия – 1, с Полша – национален

фонд – 1;  по ЕБР – 4: с ПАН – 3 и  Университета в Анкара – 1.  ♦ с българско

финансиране – 3 (МОН – 2 и БАН – 1).

Трудовете на д-р Илкова по конкурса могат да се разделят в няколко

групи:  ♦в  областта  на  таксономията,  в  които  прилага  съвременни

цитотаксономични,  молекулярно-цитогенетични  и  молекулярни  прийоми  за

проучване на видове от сем. Chironomidae; ♦ трудове, интерпретиращи геномната

нестабилност  при  видове  от  сем.  Chironomidae   от  природни  популации,

реализирана  на  цитогенетично  и биохимично  ниво;  лабораторни изследвания  на

моделни видове от сем. Chironomidae;  ♦  трудове, отнасящи се до връзката между

локализацията  на  хромозомните  разриви  на  възникналите  аберации  и  ДНК

организацията на генома; ♦ трудове върху морфологични деформации и ♦ трудове,

подчертаващи значението на ларвите  от  сем.  Chironomidae  за  биомониторингови

оценки.
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4.  Oсновните  научни  приноси  в  публикациите  по  обявения  конкурс

имат оригинален характер.  Част от тях потвърждават и установени от Илкова в

дисертационния труд процеси и явления в генома на изследваните видове.

►Приноси в областта на цитотаксономията, молекулярно-цитогенетичното и

молекулярното изследване на видове от сем.  Chironomidae. При решаване на

проблемите  на  биомониторинга  за  установяване  на  биоиндикаторни  видове  в

природата,  както  и  за  генотоксикологията,  е  нужно  да  се  работи  със  сигурно

определени  видове  хирономиди,  което  е  възможно  само  чрез  използването  на

политенните хромозоми и установяване на специфични цитогенетични маркери за

видовете (№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 30, 32, 33). А за

видовете двойници като Chironomus piger Strenzke и C. riparius Mg. са проведени и

молекулярно-цитогенетични  анализи,  като  е  установена  видово  специфична

локализация на два вида хетерохроматин (№ 27). Получени са и оригинални данни

върху видово специфичната локализация на нуклеотидни последователности (АТ и

GC) в политенните хромозоми на двата вида (№ 27). Чрез молекулярен анализ и

използване  на  последователностите  на  цитохром  оксидаза  I  (COI)  е  проследена

скоростта на еволюция при  C. riparius  от географско отдалечени популации и се

доказва, че температурата има ключова роля при еволюционните събития (№ 29).

► Геномна нестабилност при видове от сем. Chironomidae. Тези приноси са в 3

направления:  цитогенетични в природни популации,  на биохимично ниво и при

лабораторни експерименти на моделни видове.

Геномна нестабилност, установена на цитогенетично ниво, при видове

от сем. Chironomidae от природни популации.  Проучена е чувствителността на

генома на  9 вида от род Chironomus (№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 30, 32, 33) и

на 2 вида от род Prodiamesa  (№ 13, 24, 30) към стрес-агенти в околната среда като

йони на тежките метали (Pb, Cd, Cr, Cu, Mn, Fe, Zn).  Реакцията на генома към

замърсяването  с  тежки  метали  е  определена  чрез  измененията  в  политенните

хромозоми на структурно и функционално ниво. 

При изследване на структурните изменения в политенните хромозоми е

определена локализацията на двата типа аберации: наследствени  и соматични  (№

13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33). Наследствените аберации
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осигуряват  адаптивните  възможности  на  вида  към  конкретни  географско

климатични условия (№13, 17, 28, 30, 32). Открит е и широк спектър на соматични

хетерозиготни  аберации,  срещащи  се  с  честоти  значимо  по-високи  от  тези  на

контролата (№ 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  е

разработен и апробиран нов цитогенетичен индекс (С-индекс) (№ 25, 26, 28, 32),

който може да се използва като цитогенетичен биомаркер при оценка степента на

замърсяване на водните басейни. Доказва се, че този индекс заедно със соматичния

индекс (S), са важни биомаркери на цитогенетично ниво (№ 19, 20, 21, 24, 25, 26,

28, 30, 32, 33) и че техните стойности се променят в зависимост от концентрацията

на тежките метали (№ 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33). 

Функционалните изменения в политенните  хромозоми на изследваните

видове  се  отнасят  главно  до транскрипционната  активност  на  Ядърцевия

организатор (№  15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 33) и активността на

Балбиановите пръстени (№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 33). Изследванията на

Илкова и кол. доказват понижение на функциналната активноста на тези клетъчни

структури, причинявани от високи концентрации на тежките метали във водоемите.

Промените в транскрипционната активност на Балбиановите пръстени и Ядърцевия

организатор  също  могат  да  се  използват  като  допълнителни  биомаркери  на

цитогенетично ниво за оценка състоянието на водните екосистеми (№ 15, 16, 17, 18,

19,  20,  21,  23,  26,  28,  30,  32,  33).  Тези  резултати  относно  чувствителността  на

генома  на  видовете  C.  riparius,  C.  piger,  C.  annularius,  C.  bernensis,  Prodiamesa

olivacea и P. bureshi се предлага  да бъдат използвани като подходящ тест-обект за

целите на биомониторинга и генотксикологията (№ 13, 15, 16, 17, 24, 28, 30, 32).

Геномната  нестабилност  на  биохимично  ниво  се  изразява  в

значителното повишаване на  стойностите на  4 важни ензимни системи при  C.

riparius, събиран от водоеми с висока концентрация на тежки метали  в България и

Турция.  Активността  на  тези  ензимни  системи  е  също добър  маркер  за  оценка

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

►Връзка  между локализацията  на  хромозомните  разриви на  възникналите

аберации и ДНК организацията на генома.  Илкова и кол. анализират сайтовете
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на  локализация  на  ретротранспозона NLRCth1  и  транспозона CTRT1  при

моделните хомосеквентни видове  C. riparius  и  С. piger  (№22, 33), както и  TFB1

при C. riparius (№ 22, 25, 33). Установени са, както фиксирани, така и вариабилни

места на локализация на тези транспозонни елементи в политенните хромозоми на

C. riparius и С. piger. 

Установява  се,  че  хромозомните  разриви  в  генома,  провокирани  от

замърсяване на средата с тежки метали, възникват много по-често в така наречените

от Илкова и кол. ”горещи точки”. Те са локализирани много по-често в проксималните

части на хромозомите (№  22, 25, 33). За първи път при видове от сем. Chironomidae се

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

”горещи точки” са и места, богати на високо повторени ДНК последователности (№ 22,

25, 33). Потвърждава се,  че ко-локализацията на разриви на хромозомни аберации и

повторени  ДНК елементи  под  въздействието  на  стрес-агенти  в  средата,  каквито  са

високите концентрации на йони на тежките метали, активират редица транспозонни

елементи,  които  от  своя  страна  индуцират  появата  на  множество  соматични

структурно-хромозомни аберации (№  22, 25, 33). 

Чрез  FISH  метода с  клон  от  28S  rDNA  е  установена  понижена

транскрипционна активност  на NOR в хромозома  G на  C. riparius  от антропогенно

замърсени райони в България, като районите, където са локализирани гените на rDNA,

са силно компактни, докато при индивидите от контролата са декондензирани и със

значима транскрипционна активност (№ 27, 33). 

Приносите на Д-р Илкова  в  тези  раздели  имат  важно практическо значение.

Чрез този интердисциплинарен подход на изследване, включващ реакцията на генома

на цитогенетично, биохимично и молекулярно-цитогенетично ниво, може сигурно да се

оцени влиянието на замърсителите върху хирономидни популации и може успешно да

се прилага за мониторингови изследвания. Това е добре подчертано в обзорните статии

на български език (№ 33 и 34). 

►Морфологични деформации. Потвърждава се и фенотипната реакция на ларвите на

хирономидите в природни популации и в опитни условия при третиране с оловни йони

(13, 14, 18, 24, 30, 32).  Тези малформации засягат главно устния апарат на ларвите.

Тяхната  честота  е  ниска  и  това  доказва  по-голямата  надеждност  на  геномните

изменения  при оценка на въздействията на различни стрес-фактори в средата.
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►Значение на семейство Chironomidae за биомониторинговите изследвания. С

изследванията  си  Илкова  доказва  практическото  значение  на  хирономидните

съобщества,  като  тест-обекти  за  оценка  състоянието  на  водните  екосистеми.

Геномната реакция на различните видове  Chironominae (№ 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21,  23,  24,  25,  26,  28,  30,  33)  и   Рrodiamesinae (№  13,  24,  30,  32),  е  сигурен

показател за антропогенно замърсяване на водоемите с йони на тежки метали (Pb,

Cr, Cd, Mn, Cu, Fe, Zn) 

5. Цитирания в научни трудове. Значимостта на рецензираните трудове се

потвърждава и от регистрираните  до сега цитирания на тези публикации. Общо

Илкова е намерила 136 цитирания, от които 61 са в списания с IF. След доктората са

установени 22 цитирания в специализирани научни издания, от които 16 (при

норма 10 ) са в списания с преобладаващо с висок IF. Останалите 6 са в руски,

арменски и български /1 докторат/ издания.

Нямам информация за негативни цитариния на трудовете.

6. Други дейности. Освен научноизследователската си работа в И-та и на

терена д-р Илкова е взела участие в  25 научни форуми  у нас и в чужбина. Вече

като Доктор е участвала в 17 международни форуми: в България - 7, в Русия - 3, в

Италия - 2 , в Чехия, Полша, Австралия, Турция и Гърция по 1 участие.

Рецензирала  е  научни трудове  за   Acta  Zoologica  Bulgarica,  ръководила  1

дипломант от катедра Генетика при БФ на СУ и др,

Общото ми впечатление от д-р Илкова е подчертано положително като за

много  добре  подготвен  зоолог  в  областта  на  цитотаксономията  и

генотоксикологията.  Резултатите  от  научно-изслледователската  й  дейност  я

представят в много добра светлина пред българските и европейски  зоолози и тя е

търсена като специалист за съвместни научни изследвания и публикации. 

7. Критики и препоръки. Работата и постиженията на кандидата за доцент

правят впечатление на добре обмислени и научно завършени трудове. Считам, че

критичните бележки биха имали  характер на формално изпълнение на изисквания

за оформяне на рецензиите. Препоръката ми е в бъдеще да виждаме д-р Илкова по-

често като водещ автор в научни проекти и колективни публикации. 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приложените документи за участие в конкурса и научните материали на д-р

Илкова  отговарят  на  изискванията  на  ЗРАСРБ  и  правилника  за  неговото

прилагане  в  БАН  и  ИБЕИ.   Рецензираните  по-горе  22  научни  статии са

намерили добър прием в международни издания с IF, вариращ от 0,2 до 3,3-

4,8.  В тях са представени задълбочени,  оригинални научни приноси,  чиято

значимост е получила признание  сред международната научна общественост,

за което говорят посочените  22 цитирания след доктората, от които 16 в

издания  с  IF.  За  положителните  качествата  на  кандидатката  говорят  и

равностойните й участия в международни творчески екипи за изследване на

хирономидните ларви от различни страни на Европа и Азия. 

Всичко  това  ми дава  основание  убедено  да  препоръчам   на  Научното

жури да изготви положителен доклад-предложение до НС на ИБЕИ на

БАН за избор на д-р Юлия Илкова на академичната длъжност доцент по

научната  специалност  “Зоология”  (01.06.02)  за  нуждите  на

изследователска  група  по  „Цитотаксономия  и  еволюция”,  секция

„Биоразнообразие  и  екология  на  безгръбначни  животни“  на  отдел

„Животинско  разнообразие  и  ресурси”  към   Института  за

биоразнообразие  и екосистемни изследвания при БАН.

София, 10.09.2018.

Рецензент:

                                                                  /Професор Венелин Л. Бешовски, дбн/
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