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Върху трудовете на гл. асистент д-р Юлия Спасова Илкова 

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“,  Институт  по  биоразнообразие  и
екосистемни изследвания - БАН 

Рецензент доц. д-р Маргарита Топашка-Анчева, назначена със заповед на Директора на
ИБЕИ-БАН № 71/31.07.2018 г.

1. Общи данни за кариерното и тематично развитие на кандидата
Единствената кандидатка в конкурса - гл. асистент д-р Ю. Илкова е родена през 1974 г в
град Самоков.   Завършва специалност  биология,  магистърска програма Зоология  на
безгръбначните животни и от 1997 г е биолог и докторант на самостоятелна подготовка
в Института по зоология, БАН. През 2009 г защитава успешно дисертационен труд на
тема  „Изследване  на  генотоксичния  ефект  на  метални  йони  върху  видове  от  сем.
Chironomidae (Diptera)“ и получава научната степен д-р по зоология. Наскоро след това
е избрана за главен асистент в секция „Експериментална зоология“, Лаборатория по
цитотаксономия и еволюция. От май 2010 година продължава работата си на същата
длъжност  в  новообразувания  Институт  по  биоразнообразие  и  екосистемни
изследвания, БАН, в секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни".

2.Общо описание на представените трудове

 Кандидатката участва в конкурса с 34 публикации, от които 12 съдържат резултати,
включени в нейната дисертационна разработка.  Този факт сам по себе си говори за
сериозните й научни постижения още по време на докторантските изследвания и те ще
бъдат  взети  предвид  при  общата  оценка  на  научния  принос  на  д-р  Илкова.  Извън
дисертационния труд д-р Ю. Илкова е представила 22 публикации по номенклатулната
специалност „ Зоология“ (01.06.02), които подлежат на оценка, от тях: 

- Публикации  в  списания  с  импакт  фактор  –  16  броя  (№
№13,14,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32) с общ IF = 19.934.

Всички статии са на английски език и както личи и от величината на импакт фактора
става дума за престижни специализирани издания: Environmental Pollution, Ecotoxicology
and Environment Safety, Proceedings of the Royal Society и др

- В  този  списък  са  включени  и  две  глави  от  книга  на  български  език  (№
№33,34).

Личното участие на Юлия Илкова в посочените 22 публикации се илюстрира с 
факта, че в три от тях тя е водещ автор, в 11 е втори автор и в останалите 8 е трети или 
следващ автор. Във всички публикации, които имат комплексен характер, участието на 
кандидатката е добре очертано и напълно безспорно. 
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Резултатите  от  изследователската  работа  на  д-р  Илкова  и  нейните  съавтори  са
представени на 25 научни форуми у нас  и в  чужбина,  от  които особено впечатлява
доклада съдържащ хипотезата  за вътревидовата хибридизация в  Chironomus riparius,
представен на конференцията на Society for Molecular Biology and Evolution, в Queensland,
Australia,2016 г.

3.Основни направления, резултати и приноси в изследователската работа на
кандидатката.  Методична  подготовка,  участие  в  проекти,  привлечено  външно
финансиране

Основните  направления  на  изследователската  работа  на  д-р  Ю.  Илкова  са
цитотаксономични и генотоксични проучвания на видове двукрили  насекоми от сем.
Chironomidae,  на  важна  група  от  водните  екосистеми.  В  своите  изследвания  тя  е
усвоила  и  приложила  морфологични,  цитогенетични  и  молекулярно-цитогенетични
методи.  Тяхното  използване  е  позволило  точно  детерминиране  на  видовете  и
проследяване  на  реакцията  на  генома  на  тези  организми  към  замърсителите  на
околната среда. Именно прилагането на тези високо информативни методи за видова
диагностика и прецизно отчитане на промените в структурата на хромозомите,  като
резултат  от  действието  на  неблагоприятните  фактори  на  средата,  са  позволили  на
кандидатката  и  нейните  съавтори  да  получат  голямо  количество  съвременна  и
оригинална научна информация. Открити са и са описани  хромозомни и молекулни
биомаркери, което е база за нов подход за оценка на състоянието на околната среда.

Основните  резултати  и  приноси от  научно-изследователската  работа  на  д-р
Юлия Илкова могат да бъдат групирани по следния начин:

3.1.  Цитотаксономично,  молекулярно  -  цитогенетично  и  молекулярно
проучване на видове от сем. Chironomidae 

В  основата  на  проучванията  на  кандидатката  в  биомониторинга  и  главно  в
генотоксикологията стои точното детерминиране на видове от сем. Chironomidaе. То се
основава  на  използването  на  гигантските  хромозоми  на  техните  ларви.  Във  всички
проведени изследвания в резултат на подробен цитогенетичен анализ използваните
ларвни форми  са определени до вид.  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.  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 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  прилагането  на  съвременен  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,  характеризират
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се с по-високи нива на мутации в сравнение с популациите от по-студените райони.
Тези впечатляващи резултати са включени в статия, намерила място в Proceedings of the
Royal Society, (IF2015=4.82)(№ 29). 

3.2. Значение на семейство Chironomidae за биомониторинговите изследвания.
Използвани родове и видове за целите на генотоксикологията 

Разпространението  на  хирономидните  ларви  в  различни  типове  водни
екосистеми, важната им роля за функцията и структурата на тези екосистеми, както и
изключителната  биологична  особеност  -  наличието  на  политенни  хромозоми  в
слюнните жлези ги прави моделна група за целите на генотоксикологията. 

Изследванията на д-р Илкова и колективите, в които тя работи, са фокусирани
върху  проследяване  на  геномната  реакция  на  различни  видове  от  подсемейства  с
различна филогенетична възраст: филогенетично младото подсем. Chironominae (№№
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). Тук искам да
посоча приносите в публикация (№14), в която е проследена и геномната нестабилност
на  два  моделни  хомосеквентни  вида  двойника,  с  различна  филогенетична  възраст:
Chironomus riparius Mg. и Chironomus piger Strenzke,  третирани в лабораторни условия с
различни  метални йони (Pb,  Al,  Cu).  Това  позволява  на  авторите  при  контролирани
лабораторни  условия  да  отчетат  реакцията  на  генома  към  различни  стрес-фактори
(№14. Environmental Pollution, (IF2006=2.769)). 

3.3.  Геномна  нестабилност  при  видове  от  сем.  Chironomidae  от  природни
популации

В  течение  на  годините  кандидатката  е  продължила  започнатите  с
дисертационния труд изследвания върху чувствителността на генома на хирономидите
към различни стрес-агенти на околната среда и главно йони на тежките метали (Pb, Cd,
Cr, Cu, Mn, Fe, Zn). Тези изследвания включват  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) (№№15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 24, 28, 30, 32, 33), 1 вид от род Glyptotendipes (Gl. glaucus Mg.) (№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, което е
резултат от интензивното международно научно сътрудничество,  в което д-р Илкова
взема активно участие.

В  тези изследвания,  чрез  прецизно сравняване със  стандартната  хромозомна
карта  на  съответния  вид  е  определена  локализацията  на  двата  типа  аберации:
наследствени  (засягащи  всички  клетки  на  слюнните  жлези)  и  соматични  (проявени
само в някои клетки на сл. жлези) (№№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 и Илкова и съавторите й заключават,  че тези изменения в
генома  осигуряват  адаптивните  възможности  на  съответния  вид  към  конкретни
географско-климатични условия (№№13, 17, 28, 30, 32)

 Принос на кандидатката е разработения и апробиран нов цитогенетичен индекс
(С-индекс) (№ 25, 26, 28, 32), който успешно може да се използва като цитогенетичен
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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. Разкрита е промяна на стойностите на индексите в
зависимост от концентрацията на тежките метали (№№ 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32,
33). 

Изследванията  на  д-р  Илкова  включват  и  функционалните  изменения  в
политенните  хромозоми  на  изследваните  видове,  отнасящи  се  до  Ядърцевия
организатор  и  функционална  активност  на  Балбиановите  пръстени.  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
още  един  биомаркер  на  цитогенетично  ниво  за  оценка  състоянието  на  водните
екосистеми (№№15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 33). 

В  резултат  от  изследванията  на  кандидатката  са  приведени  убедителни
доказателства  за  това,  че  видово  специфичната  реакция  към  замърсителите  на
околната среда, е отражение на видово специфичната организация на генома. Това е
направено върху двата хомосеквентни вида C. riparius и C. piger,  при които установена
различна  геномна  реакция  към  стрес-факторите  в  средата,  като  геномът  на
филогенетично по-младият вид C.  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 (№24). 

Важен научно-приложен принос е предложението видовете  C. riparius, C. piger,
C.  annularius,  C.  bernensis,  Prodiamesa  olivacea,  P.bureshi  да  бъдат  използвани  като
подходящ  тест-обект  за  целите  на  биомониторинга  и  различни  генотксикологични
изследвания (№№13, 15, 16, 17, 24, 28, 30, 32). 

Изследванията  на  кандидатката  върху  геномната  нестабилност  на
хирономидните  видове  са  разширени  чрез  изследване  на  активността  на  4  важни
ензимни  системи:  Glutathione  S-transferase  (GST),  Acethylcholinesterase  (AChE),
Еtoxyresoruin O-deethylase (EROD), металотионинови протеини (MТ) при моделния вид
C. riparius,  събран от водоеми в България и Турция, чийто седименти съдържат тежки
метали с високи концентрации. 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).

3.4. Изследвания върху геномната нестабилност в лабораторни условия
Съществен момент в  работата  на д-р Илкова са проведените при стандартни

лабораторни условия експерименти с двата моделни вида C. riparius и C. рiger, които са
третирани  акутно  (№  14)  и  хронично  (№№  1,  6,  7,  11)  с  йони  на  тежки  метали,  в
концентрации, съответстващи 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
Environmental Pollution,  (IF2003=2.002),  11, 14). Всеки от моделните видове проявява
специфична  геномна  реакция  чрез  активността  на  BRs  и  NOR,  като  значимо
преобладават  слабо  активните  и  неактивни  състояния.  Много  важни  са  получените
данни, че Cu йони индуцират дозово-зависимо увеличаване честотата на хромозомните
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аберации, декондензацията в центромерните и теломерните райони на хромозомите и
редукция на активността на Балбиановите пръстени при C. riparius (№ 14 Environmental
Pollution, (IF2006=2.769)). 

3.5. Връзка между локализацията на хромозомните разриви на възникналите
аберации и ДНК организацията на генома 

Безспорен теоретичен принос на кандидатката е получен след прилагане на  in
situ  хибридизация  (FISH),  при  използване  на  клонове  от  високо  повторени
последователности на ДНК (Alu и Hinf), както и клонове на транспозонни елементи, при
което е установена тяхната локализация в генома на C. riparius (№№ 1, 3, 4, 6, 8, 12) и C.
piger  (№№  1,  3,  4,  5).  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 постоянни, така и вариабилни места на
локализация и на трите транспозонни елемента в политенните хромозоми на C. riparius
и  С. piger.  Заслужава да се отбележи публикация  № 22,  в която д-р Илкова е водещ
автор и в  която се  прави оригиналното заключение,  че  хромозомната нестабилност
индуцирана  от  стрес-агентите  на  околната  среда  е  свързана  с  разположението
транспозомните елементи в генома на C. riparius.

Оригинален  принос  е  и  за  първи  път  установените  при  видове  от  сем.
Chironomidae (Diptera) определени чувствителни точки на генома т.н.”горещи точки”. Те
се  характеризират   с  по-голяма  честота  на  структурно-хромозомни  изменения  и  са
места, богати на високо повторени ДНК последователности (Alu, Hinf и NLRCth1, CTRT1,
TFB1)). 

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  хромозомните  участъци,  където са  локализирани гените  на  rDNA са
силно  компактни,  докато  същите  участъци  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 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-агенти. 

Д-р  Илкова,  съвместно  с  проф  Михайлова,  са  обобщили  резултатите  от
дългогодишните си изследвания в полза на практиката в две глави от книгата „Геномна
биомаркерна тест система за оценка състоянието на екологичния риск  (№№ 33,34), В
тях  те  подробно  описват  възможностите  за  прилагане  на  гиганските  хромозоми  на
ларвите на различни видове от сем. Chironomidae като много надеждна тест система за
оценка на екологичния риск. . 

Направеният преглед на постиженията от научно-изследователската работа на
кандидатката в конкурса - гл. асистент Юлия Илкова показват, че научните и научно-
приложните й приноси  (макар и да не могат  винаги да бъдат  строго  разделени) са
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оригинални по своята същност и са напълно достатъчни изискванията за присъждане
на научното звание доцент.

4. Значимост  на  научните  резултати,  доказана  с  цитирания  в  публикации в
престижни списания и др. 

Научните изследвания на д-р Ю. Илкова се ползват с голям интерес и авторитет
сред международната  научна  общност.  Значимостта  на  получените  с  нейно  участие
резултати се  подкрепят  от безспорния факт  че  представените от  нея публикации са
цитирани 136 пъти  в научни статии и то в статии отпечатани в едни от най-престижните
списания  като:  Environmental  Pollution,  Science  of  the  Total  Environment,  Genetica,
Chemosphere, Mutation Research, Environmental pollution и др. 

5. Преподавателска и друга научно-организационна дейност
Д-р Ю. Илкова е била Ментор на студент (бакалавър от БФ на СУ) по проект

BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП
НОИР – 240 часа;
и Ръководител на дипломант и подготовка на дипломна работа на магистър от  катедра
„Генетика” на Биологически факултет на Софийски Университет ”Св. Климент Охридски
2017-2018г
Тя притежава много голям опит за работа в екип от Български и чуждестранни учени
във връзка с разработването на национални и международни научно-изследователски
проекти и завиден опит в  теренната и лабораторна работа. Участвала е в 4 проекта
финансирани  от  външни  за  България  източници  –  НАТО,  Royal Society,  Европейски
социален фонд, 6 проекта, финансирани от български източници (ФНИ) и  5 проекта по
ЕБР, разработвани с РАН, ПАН и Университета в Анкара, Турция, финансиран от TUBITAK.

6.Бележки и препоръки
Към  представените  от  кандидатката  материали  имам  някои  бележки  и

препоръки.
Не съм съгласна с предлаганото от авторката като важен извод твърдение , че

геномът  на  хирономидните  ларви  е  много  по-чувствителен  към  въздействия  на
различни  стрес-фактори  в  средата  в  сравнение  с  фенотипа.  Като  изхождаме  от
определението, че фенотипът е резултат от взаимодействието на генотипа и средата, по
скоро  следва  да  приемем,  че  не  всяка  отчитана  от  нея  промяна  в  структурата  на
хромозомите води до съответната фенотипна изява или пък води до такава, която не
може да бъде установена при определен тип изследвания.

Препоръчам на д-р Илкова за в бъдеще да насочи усилията си към обучението
на  повече  млади  кадри  в  областта  на  цитогенетиката  и  кариосистематиката,  да  им
предаде своите знания и методичен опит и да продължи започнато през годините в
Лабораторията по цитогенетика и еволюция на насекомите.

7. Лични впечатления и други данни
Д-р Илкова имаше шанса да попадне, отначало като специалист, а по-късно и

като докторант, в най-добрата в България Лаборатория по цитогенетика и еволюция на
насекомите. Под компетентното ръководство на проф. П. Михайлова и благодарение
на своето трудолюбие и последователен научен интерес тя постигна резултати, които я
правят уважаван млад специалист в тази област, търсен сътрудник и съавтор.
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Анализът на представените трудове, материали и данни по конкурса утвърди в
мене  личните  ми  впечатления  за  кандидатката  в  този  конкурс  като  мотивирана,
системна  и  прецизна  в  научната  си  работа  изследователка.  В  годините  на  своята
научна дейност посветени на цитотаксономията и еволюцията на изследваните от нея
групи насекоми, тя се прояви като сериозен и последователен изследовател, който се
ползва с уважение и авторитет като специалист и колега. Дългогодишната й работа в
международни  колективи  я  утвърди  като  търсен  колаборатор  в  значими  научни
проекти. Юлия Илкова е уважаван специалист,  търсен за съвместни изследвания от
руски, италиански, английски и разбира се български специалисти

Заключение:
В настоящият  конкурс гл.  асистент д-р Ю.  Илкова се  представя  като  изграден

изследовател с безспорни приноси  в областта на цитотаксономията и еволюцията на
определени  групи  насекоми.  В  подкрепа  на  това  са  резултатите  от  научните  й
изследвания, участието й самостоятелно и  в  колективни разработки, в част от които тя
е водещ автор, активното й участие в голям брой международни форуми и участие в
проекти по международно сътрудничество, както и впечатляващия  брой цитирания на
нейните трудове в научната литература. Научното й творчество е убедителен пример за
ползотворното  прилагане  на  съвременни  методични  подходи  в  биологията  за
решаване на основни зоологични проблеми, отнасящи се до таксономичния статус и
филогенетичните връзки на дадена систематична група организми и прилагане на тези
знания в областта на съвременните подходи в биологичния мониторинг .

С избирането на д-р Юлия Илкова да доцент ИБЕИ - БАН ще има не само един
активен и ефективен научен работник, но и човек с голямо чувство за отговорност и
положително отношение към организацията на научно изследователския процес.

Всичко  това  ми  дава  достатъчно  основания  убедено  да  препоръчам  на
Уважаемите членове на Научното жури да гласува положително за избирането на гл.
асистент д-р Юлия Спасова Илкова за доцент.

20. 09. 2018 г                                         доц. др Маргарита Топашка-Анчева
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