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С искрена благодарност, признателност и най-дълбоко уважение 
посвещавам участието си в този конкурс на моите учители – 
проф. Изя Кержнер и проф. Валентина Кузнецова. 

 
НАУЧНИ ПРИНОСИ  

на доц. д-р Снежана Михайлова Грозева 
 

(в квадратни скоби [..] са указани номерата на публикациите, в които е отразен разглеждания принос;  
с bold са отбелязани номерата на статиите, които са публикувани след хабилитирането) 

 
Приносите на научните ми публикации са в областта на цитотаксономията, еволюцията и 
цитогенетиката. Изследвани са насекоми от Heteroptera, Homoptera, Psocoptera, Odonata и 
Orthoptera, като основен обект на моите изследвания са насекоми от подразред Heteroptera С 
изключение на Orthoptera, останалите изследвани от мен насекоми притежават холокинетични 
хромозоми. Холокинетичните хромозоми нямат локализирана центромера и кинетичната 
активност е дифузно разпределена по дължината на хромозомата. Този тип хромозоми са 
намерени в 11 разреда насекоми и спорадично се срещат в други класове членестоноги, както и 
някои видове растения. При еволюционните преобразувания на кариотипа в тези групи 
организми не рядко се проявяват своеобразни тенденции и действат специфични механизми, 
които са все още слабо проучени.  
Цитогенетичните изследвания се използват повече от век и дават възможност да се проследят 
родствените връзки и пътищата на еволюция на кариотипа, да се решават таксономични 
проблеми на видово и над видово ниво. Липсата на локализирана центромера свежда до минимум 
възможностите за идентифициране на холокинетичните хромозоми в кариотипа или между 
кариотиповете на близки видове с равен брой хромозоми. В търсенето на допълнителни маркери 
за разграничаване и идентификацията на отделните холокинетични хромозоми особено значение 
имат диференциалното оцветяване и възможностите на молекулярната цитогенетика, използвани 
и в моите изследвания.  
 
Приноси до първото хабилитиране (2003): 
І. Методични приноси: 
Предвид специфичните особености във структурата на холокинетичните хромозоми, както и на 
високата им степен на спирализация, за прилагането на диференциално оцветяване при 
организми с този тип хромозоми бе оптимизиран протокол за диференциално оцветяване С-
бендинг, чрез който са получени оригинални резултати за разпределението на конститутивния 
хетерохроматин [16, 18, 19] и идентифициране на кариотипа на видове с равен брой хромозоми 
[16, 19]. При оцветяването на хромозомите с ДНК-специфични флуорохроми СМА3 (хромомицин 
А3) и DAPI (4, 6-diamino-2-phenilindole) чрез оптимизиран от нaс протокол [18] по яркостта на 
СМА3 флуоресценцията (в жълтозелено) се установява разпределението на ГЦ-богатите участъци 
ДНК, докато DAPI-сигналите (в синьо) показват районите с АТ-богата ДНК. Кластери с ГЦ-
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богата ДНК често са индикатор за локализацията на NOR в изследвания кариотип [17, 18, 31(2), 
34(4), 40, 44(6), 49(11)]. 

 
Прилагане на комплексен методичен подход на изследване, съчетаващ: 
• кариологични изследвания [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28]; 
• изучаване устройството на вътрешната полова система (брой семенни фоликули, 

придатъчни жлези, сперматека) [1, 2, 3, 4, 6, 9, 16, 22, 23, 25, 26, 27]; 
• изследване на външно-морфологични признаци [2, 4, 5, 9, 23, 25, 26]; 
Комплексно прилагане на разнообразни цитогенетични подходи за оцветяване на 
хромозомите по модифицирани за целта или оригинални протоколи: 
• рутинна ацето-орсеинова методика [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28]; 
• оригинална Schiff-Giemsa методика (описана в №11), прилагана широко в последващите 

изследвания [11, 13, 15, 16, 17, 18, 21]; 
• оцветяване с AgNO3 [17, 18]; 
• модификации на метода за диференциално оцветяване (С-бендинг) [14, 16, 17, 18, 19]; 
• оцветяване с флуорохроми, СМА3 и DAPI [18]. 

 
IІ. Цитотаксономични приноси: 
Цитотаксономията е основното направление, в което работя от началото на научната си кариера. 
Изследвани са видове, отнасящи се към сем. Pamphagidae (Orthoptera); подразред Psocomorpha 
(Psocoptera), сем. Psyllidae (Hemiptera), и най-вече видове от три от осемте подразделения 
(инфраразреда) на подразред Heteroptera (Hemiptera) – Dipsocoromorpha, Cimicomorpha и 
Pentatomomorpha:  

• проведени са цитотаксономични изследвания на:  
 4 вида скакалци от сем. Pamphagidae (Orthoptera) [17],  
 9 вида сеноеди (Psocoptera) [28],  
 два вида Psyllidae (Hemiptera) [10, 17]   
 85 вида от 55 рода на подразред Heteroptera (Hemiptera) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27]; в това число, за един инфраразред 
(Dipsocoromorpha) [11], четири семейства – Dipsocoridae [11], Schizoptеridae [11], 
Piesmatidae [4] и Microphysidae [15], четири подсемейства – Aradinae (Aradidae) [12], 
Artheneinae (Lygaeidae) [1], Oxycareninae (Lygaeidae) [8] и Prostematinae (Nabidae) [21], 
30 рода и 62 вида Heteroptera са публикувани оригинални (установени за първи път или 
ревизирани) данни за броя хромозоми, полдетерминиращия механизъм и типа на 
протичане на сперматогенезата, придружени с оригинални фотографии; 

• изучен е кариотипът на ендемити от сем. Miridae (Heteroptera) [20] и сем. Pamphagidae 
(Orthoptera) [14]; 
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• в рамките на комплексно изследване на разпространението на neo XY пол 
детерминиращия механизъм в това семейство в Палеарктика е изучен кариотипът на 
четири ендемични за България вида от сем. Pamphagidae (Orthoptera) [14]; 

• в подразред Heteroptera типът на сперматогенезата (хиазматичен/ахиазматичен тип) се 
счита за консервативен таксономичен признак на ниво семейство и изучаването му дава 
нова информация за родствените отношения на семействата в частност в инфраразред 
Cimicomorpha [15, 18]. 

Направена е преоценка на достоверността на данните за кариотипа и за редица външно-
морфологични признаци, използвани в таксономичните изследвания в подразред Heteroptera: 

• на базата на 15 морфологични белега е предложена оригинална филогенетична схема на 
осемте подсемейства на сем. Aradidae (Heteroptera) [5], която по-добре от предишните 
схеми обяснява еволюцията на голяма част от изследваните признаци; 

• изучено е устройството на мъжката полова система (броят и разположението на семенните 
фоликули, броят и типа на придатъчните жлези) на 53 вида и женската полова система 
(формата на сперматеката, броят и разположението на яйцевите тръбички) на 18 вида от 
подразред Heteroptera [1, 2, 3, 4, 5, 9, 16, 22, 23, 25, 26, 27]; установено е, че броят семенни 
фоликули е стабилен таксономичен признак на ниво подсемейство [4] и дори на ниво род 
[9]. Установена е тенденция на олигомеризация на броя фоликули; 

• получените оригинални комплексни цитогенетични и морфологични данни (за половата 
система и разположението на трихоботриите на коремчето) у 14 вида от сем. Berytidae 
(Pentatomomorpha) [2, 3, 9, 13, 23, 25] позволяват да бъде отхвърлено становището, че 
подсемейство Berytinae са произлезли от подсем. Methacantinae; изказано е 
предположение, че разделянето на двете подсемейства е станало в ранната еволюция на 
семейството; доказано е обособеното положение в семейството на род Berytinus, по-късно 
отделен в самостоятелно подсемейство; 

• след ревизия на данните за кариотипа на Philomyrmex insignis (Lygaeidae, Oxycareninae), и 
на базата на оригинални резултати за кариотипа на още пет вида е доказано, че и видовете 
от подсем. Oxycareninae, както повечето Lygaeidae (Heteroptera), притежават двойка m-
хромозоми [2, 8, 27]; 

• резултатите от кариологичния анализ на видовете от род Artheneidea (2n=6+2m+XY) и 
Artheneis (2n=10+2m+XY) (Lygaeidae, Artheneinae) еднозначно доказват, че двата рода са 
добре обособени [1] и нe e уместно планираното им обeдиняване в eдин род; 

• за първи път в подразред Heteroptera е съобщено живораждане у Holcocranum saturejae 
(Lygaeidae, Artheneinae) [1]; 

• кариологични данни зa Dicyphus (Melodicyphus) martinoi (Miridae, Bryocorinae) (2n=38) 
[20] потвърждават обособеността му в отделен подрод.   

Проведени са изследвания на разнообразието и пътищата на преобразуване на хромозомния 
механизъм за определяне на пола. 
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ІІІ. Кариотипна и хромозомна изменчивост: 

• предложена е схема за възникването на намерените три форми пол детерминиращ 
механизъм в 4 популации на Cacopsylla mali и C. sorbi (Homoptera, Psyllidae) [10]; 
получени са оригинални данни за поведението на половите хромозоми (neo XY, neo 
X1X2Y) по време на сперматогенезата [10]; 

• за първи път са описани добавъчни, В-хромозоми у Tingidae [16] и Nabidae [19], 
проследено е поведението им по време на сперматогенезата. 

• чрез С-бендинг е установен вътрепопулационен полиморфизъм по разпределението на С-
хетерохроматина в Х-хромозомата на Dictyla echii [16]; 

• за първи път у Tingidae [16] и Nabidae [19] (Heteroptera) е описано интерстициално 
(вместо/освен известното теломерно) разположение на С-хетерохроматина. 

 
IV. Кариотипна еволюция: 

• разкрити са тенденции в кариотипната еволюция на групи насекоми с холокинетични 
хромозоми (Heteroptera, Homoptera), както и на Orthoptera. Оценена е ролята на 
фрагментациите [2, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 24, 25, 26] и сливанията [1, 2, 7, 8, 10] между двойки 
автозоми в подразред Heteroptera, разпределението на С-хетерохроматина [14, 16, 17, 19] и 
на АТ- и ГЦ-богати участъци от ДНК [18, 21] в кариотипа.  

• проследена е еволюцията на полдетерминиращия механизъм в изследваните групи [11, 12, 
13, 14]. 

• на примера на видове от сем. Tingidae [16] и Nabidae [19, 21] е показано, че видове с 
еднакъв брой автозоми се различават по количеството и разпределението на С-
хетерохроматина. Чрез прилагането на С-бендинг, в тези две семейства са намерени 
хромозомни маркери, които позволяват да бъдат идентифицирани хромозомите в 
кариотипа и да се сравняват кариотиповете на близки видове с равен брой хромозоми [16, 
19, 21]. 

• предложени са хипотези, свързани със специфичните за подразред Heteroptera m-
хромозоми: 

- m-хромозомите са възникнали по-късно в еволюцията на инфраразред 
Pentatomomorpha [24] и не се срещат в примитивните семейства от инфраразреда 
[4, 9, 12]; 

- m-хромозомите при Heteroptera са произлезли от половите хромозоми чрез 
закрепили се в кариотипа  В-хромозоми [1]. 

 
V. Използване и приложение на научните разработки 
Методът Schiff-Giemsa за оцветяване на хромозоми [11] намери широко приложение в кариологичните изследвания 
на насекоми, както с холокинетични (Голуб 1999; Kuznetsova, Maryanska-Nadachowska 2000; Kuznetsova, Nokkala, 
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Shcherbakov 2002), така и с моноцентрични хромозоми ( Карагян, Кузнецова 2000; Kuznetsova, Westendorff, Nokkala 
2000). 
Резултатите от кариолoгичните изследвания в подсем. Artheneinae (Lygaeidae) дадоха основание род Artheneidea да 
запази таксономичния си статус (Kerzhner 1997), вместо да бъде включен в род Artheneis. 
Комплексният анализ, проведен с видове от сем. Berytidae e използван за аргументиране обособеното положение на 
род Berytinus и отделянето му в самостоятелен трибус (Henry 1997). 
Получената оригинална кариологична информация за видове от най-примитивния инфраразред Dipsocoromorpha 
(Heteroptera) и за примитивните Pentatomomorpha се използват все по-често в разработки, касаещи филогенетичните 
отношения в подразред Heteroptera (Thomas 1996; Marek, Novak 1998). 
Приносите в областта на цитотаксономията се използват в таксономични монографии и ревизии (Schuh, Slater 1995; 
Henry 1997; Pericart 1998, 2001; Heiss 2001). 
Резултатите относно полиморфизма по полдетерминиращия механизъм у Cacopsylla mali и C. sorbi (Homoptera, 
Psyllidae) и предложената схема на възникването му [13] се използват при изучаване на аналогични феномени при 
други насекоми с холокинетични хромозоми (Mola, Papeschi, Carrillo 1999).  
Резултатите от кариологичните изследвания на холокинетичните хромозоми са използвани в учебни помагала, като 
Атласа на еукариотната клетка (Михайлова 1998). 
 
Приноси след хабилитирането (2003): 
Основна област на изследванията ми след хабилитирането през 2003 г. продължава да бъде 
цитотаксономията на насекомите с холокинетични хромозоми, предимно хетероптери. 
 

І. Mетодични приноси: 
 чрез прилагане модифициран за групата протокол на FISH с 18S rDNA проби са получени 
данни за разположението на рибозомалните гени в кариотипа на 9 вида от 4 семейства на 
подразред Heteroptera [44(6), 45(7), 48(10)]; 
 в подготвен обзор за прилагането на FISH  за картиране генома на артроподите [58] подробно 
е разписан протоколът, акцентирано е на критичните стъпки в процедурата; обобщени са данните 
по използването на FISH  в цитогенетичните изследвания при Heteroptera и е схематично е 
картирано разположението на рибозомалните гени в кариотипа на 92 изследвани вида от три 
инфраразреда (Nepomorpha, Cimicomorpha и Pentatomomorpha);  
 чрез прилагане модифицирания за групата протокол на FISH с (ТТАGG)n мотив, характерен 
за теломерите на повечето насекоми, при 8 вида хетероптери [45(7), А15] експериментално бе 
потвърдено, че теломерите на изследваните видове не съдържат този мотив; 
 чрез прилагане за първи път на Dot-blotting [45(7)] в такова изследване бе показано, че 
тотална ДНК от изследваните от нас три вида от инфраразредите Рentatomomorpha (1) и 
Сimicomorpha (2) не хибридизира с повтори, характерни за други групи организми - ресничести 
(TTTTGGGG)n и (TTGGGG)n, нематоди (TTAGGC)n, насекоми (TTAGG)n, скариди (TAACC)n, 
мешести и гръбначни (TTAGGG)n и растения (TTTAGGG)n; 
 чрез прилагане на FISH с характерния за насекомите мотив (TTAGG)n бе установено, че този 
мотив хибридизира с ДНК в теломерите на хромозомите на Lethocerus patruelis (Belostomatidae) - 
това е първото съобщение за намиране на (TTAGG)n при хетероптери [48(10)]; 
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ІІ. Цитотаксономични приноси: 
 изучен е кариотипът на описан от България нов за науката вид водно конче  Somatochlora 
borisi Marinov, 2001, използвани са рутинно и диференциално оцветяване (С-бендинг и 
флуорохроми). Формулата на вида 2n=20+XY  се различава значително от модалния за рода брой 
2n=24+X; за първи път за разреда е получена информация за разпределението на АТ и ГЦ 
повтори в хетерохроматина [33, 52]; резултатите от цитогенетичното изследване потвърждават 
отдалечеността на S. borisi от останалите видове Somatochlora и Cordulia, и потвърждават 
необходимостта S. borisi  да бъде обособен в отделен род; 
 изучен е кариотипът на 131 (от тях 51 след хабилитирането) вида от 80 рода и 22 семейства на 
7 от осемте инфраразреда на Heteroptera (Peloridiomorpha=Coleorrhyncha, Dipsocoromorpha, 
Nepomorpha, Gerromorpha, Leptopodomorpha, Cimicomorpha и Pentatomomorpha) (материал от 
осмия инфраразред Enicocephalomorpha e в процес на анализ) [1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 
19, 20, 21, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50]. Получените резултати се 
използват за разрешаване на таксономични проблеми в подразред Heteroptera, както за 
проследяване на родствените връзки между изследваните таксони, така и за изследване на 
цитогенетичните особености на групата и тяхната еволюция;  
 примитивните таксони на подразред Heteroptera (Coleorrhyncha и Enicocephalomorpha) имат 
ограничено разпространение в отдалечени региони, и макар натрупването на данни за тях да е 
важно, получаването на материал, в това число и за цитогенетични изследвания, е много трудно. 
Затова е особено ценна първата получена цитогенетичната информация за Peloridiidae, малко 
семейство с ограничено разпространение в Южното полукълбо (Австралия, Нова Зеландия и 
Южна Америка), и Coleorrhyncha като цяло; изучаван е кариотипът на Xenophyes cascus 
(Peloridiidae) [50]; резултатите показват, че тази група (както останалите Hemipterа) се 
характеризира с холокинетични хромозоми и броят хромозоми в кариотипа на вида е 
относително голям (2n = 26 + XO); (Очаквам скоро да получа допълнителен материал за по-
детайлни изследвания) 
 проведеният цитогенетичен анализ на 15 вида водни хетероптери от 9 семейства на 
инфраразредите Nepomorpha, Gerromorpha и Leptopodomorpha (Heteroptera) освен информацията 
за поведението на хромозомите и структурата на кариотипа показа, че мейозата при мъжките 
индивиди на всички изучени видове (освен видовете от сем Micronectidae [39]) е от хиазматичен 
тип с 1-2 хиазми на бивалент [39, 41, 49(11), 56, A17, A18]; 
 за първи път са описани кариотипът и устройството на мъжката полова система на най-
голямото по размери на Балканите насекомо Lethocerus patruelis (Nepomorpha, Belostomatidae). 
Получени са оригинални данни за биологията, поведението и разпространението в България на 
този вид [49(11)]; 
 изучен е кариотипът на пет вида от подсем. Mezirinae (Aradidae), събрани от Бразилия, 
Тайланд и остров Мавриций [54], които показаха относително малък (при сравнение с оскъдните 
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цитогенетични данни за това семейство) брой автозоми (18-20), а при два от видовете за първи 
път в сем. Aradidae се съобщава XO механизъм за определяне на пола. 
 
Основна част от цитотаксономичните изследвания се отнасят за видове от инфраразред 
Cimicomorpha (Cimicidae, Miridae, Nabidae) [32(3), 36, 37, 44(6), A19, A20]. Определен е 
кариотипът на 24 вида от сем. Miridae [32(2), 36, 37, 38, 42, 45(7), 53], 11 вида от сем. Nabidae 
[31(2), 34(4), 35(5), 40, 53], и два вида от сем. Cimicidae [18, 44(6)]. За първи път са получени 
данни за наличието на “collochore” ахиазматичен тип мейоза в сем. Cimicidae [18, 44(6)], 
установено е разпределението на АТ и ГЦ повторите в хетерохроматиновите участъци на 
кариотипа [30, 34, 38, 44, 45], проследен е полиморфизмът по брой на В-хромозоми при 
изследваните видове в сем. Tingidae [16] и Nabidae [19]; 
 резултатите от цитогенетични изследвания в род Cremnocephalus (Phylinae) [38], род 
Macrolophus (Bryocorinae) [32(3), 36] и род Dryophilocoris (Orthotylinae) [42, A16] са използвани 
при решаване на таксономични проблеми в сем. Miridae, като в род Macrolophus е предложена 
една синонимия и е променен статута на един таксон;  
 изследванията в подсем. Bryocorinae (Miridae) представляват особен интерес, тъй като 
видовете от това подсемейство се характеризират с редица особености – голямо разнообразие по 
размер и цвят на тялото, по брой хромозоми (дори при слабата проученост на групата), имат 
стопанско значение като агенти за биоконтрол, и не на последно място – с множество неясноти в 
таксономията на групата; в трибус Dicyphini е изучен кариотипът на 12 вида [32(3), 36, 37, 54]; 
получени са нови цитогенетични данни за брой хромозоми, разнообразие по полдетерминиращ 
механизъм, разпространение на m-хромозоми сред видовете в тази група; чрез прилагане на 
разнообразни методи на оцветяване са получени нови данни за количество, състав и 
разпределение на хетерохроматина; всички изучени видове имат по един фоликул във всеки 
тестис и по седем овариоли във всеки яйчник; описан е кариотипът на единствения 
партеногенетичен вид хетероптера Campyloneura virgula;  
 в резултат от дългогодишно комплексно изследване в сем. Nabidae [19, 20, 31(2), 34(4), 35(5), 
40, 53, A12, A13, A14] цитогенетично са изучени 10 вида от двете подсемейства (Prostematinae и 
Nabinae), като на базата на броя хромозоми, типа поведение на половите хромозоми (пре- и 
постредукция), разположението на рибозомалните гени и броя на фоликулите в тестисите е 
предложена [34(4)] схема на филогенетичните отношения в семейството и е отхвърлена 
хипотезата за автозомна полиплоидия като евентуален механизъм на кариотипната еволюция в 
семейството; построена е дендрограма, основана на молекулярни данни за 18S rDNA от 12 вида 
от сем. Nabidae [35(5)], в подкрепа на хипотезата за автозомното сливане в кариотипната 
еволюция в семейството; според дендрограмата, най-примитивни в семейството са видовете от 
род Prostemma (2n=26+XY) на подсем. Prostemmatinae; след това са се отделили видовете от 
трибус Arachnocorini (Arachnocoris trinitatus) от подсем. Nabinае с 2n=10+XY [34(4), A13] и най-
бурни преобразувания в кариотипа са протичали в трибус Nabini (от 16 до 40 автозоми); в трибус 
Nabini изходният брой хромозоми (2n=32+XY) са съхранили видовете от род Himacerus и от 
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подрод Aspilaspis на род Nabis, а най-далеч са се отклонили видовете от род Nabis с по-малък 
брой хромозоми (2n=16+XY); 
 проследено е разпространението на ахиазматичния тип мейоза в подразред Heteroptera (описан 
за първи път при хетероптери в сем. Saldidae от инфраразред Leptopodomorpha); резултатите от 
нашите изследвания дават по-ясна картина за разпространението на този тип мейоза в голяма 
част от семействата на инфраразред Cimicomorpha – Microphysidae [15], Tingidae [16], Cimicidae 
[18], Nabidae [19, 20, 40], Miridae [32, 36, 37]; след проведените целенасочени изследвания на 
водни хетероптери [39, 41, 49(11), 56, A17, A18] ахиазматичен тип мейоза за първи път бе 
регистриран в инфраразред Nepomorpha (сем. Micronectidae) [39]. 
 Намирането на ахиазматичен тип мейоза при три вида от род Micronecta (Micronectidae) [39] 
подкрепя отделянето на Micronecta в отделно семейство. 
 
ІІІ. Хромозомна изменчивост и еволюция на кариотипа  
На базата на проведени те цитогенетични изследвания са установени определени тенденции в 
кариотипната еволюция на насекоми с холокинетични хромозоми от разред Hemiptera 
(Homoptera, Heteroptera). Предложени са хипотези, свързани със специфичните за подразред 
Heteroptera цитогенетични характеристики: поведение на хромозомите по време на мейозата, 
разпространение и еволюция на хиазматичния и ахиазматичен типове мейоза, молекулярна 
структура на теломерите и други: 
 чрез популационно изследване на полиморфизма по полови хромозоми на Cacopsylla 
peregrina (Frst.) (Homoptera, Psylloidea) от България, Полша и Финландия е предложена и 
илюстрирана хипотеза за произхода на Y хромозомата в кариотипа на псилидите от В хромозома 
[29(1)]; 
 при болшинството изучени видове Heteroptera се среща постредукционна последователност 
на деленето на половите хромозоми в мейозата (т.е. броят на половите хромозоми в гаметите 
намалява не след първото, а след второто мейотично делене); до нашите изследвания, сем. 
Miridae и сем. Belostomatidae бяха отнасяни към таксоните с постредукция; с описването на 
прередукция при деленето на половите хромозоми в мейозата в род Macrolophus (Miridae) [32(3), 
36] и при Lethocerus patruelis (Belostomatidae) [49(11)] бе установена хетерогенност по този белег 
в тези две семейства; 
 чрез данните за кариотипа на видове от подсем. Bryocorinae (Miridae) са илюстрирани две 
еволюционни тенденции – от една страна, редукция на броя автозоми чрез сливания (в род 
Macrolophus), а от друга - увеличаване чрез фрагментация броя на половите хромозоми (до 4Х) (в 
род Dicyphus);    
 публикуван е обзор [43], посветен на ахиазматичния тип мейоза (наричан още ахиазмия, 
мейоза без рекомбинация, нерекомбинантна мейоза), при който хомоложните хромозоми 
конюгират и се разделят в профазата на мейозата без да формират хиазми; при този тип мейоза 
сегрегация на хомолозите се обезпечава от други, не напълно изяснени механизми; обсъжда се 
ролята на синаптонемния комплекс като структура, която обезпечава правилната сегрегация на 
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хомологичните хромозоми при отсъствие на хиазми и кросинговер, типовете ахиазматична 
мейоза, тяхното разпространение и еволюционно значение; показано е, че ахиазматичният тип 
мейоза е възникнал независимо и многократно в eволюцията на живите организми, и че в някои 
групи този признак е добър таксономичен маркер, позволяващ да се установят монофилетични 
групи и да се проследят родственни връзки; в подразред Heteroptera са регистрирани два основни 
типа - “alignment” тип [31(2), 34(4), 39, 40], при който хомологичните хромозоми лежат 
успоредно, като се обединяват плътно по цялата си дължина в ранната профаза, и остават в това 
състояние до началото на анафазата, и “collochore” тип [18, 32(3), 36, 37, 38, 42], за който е 
характерно обединение на хомологичните хромозоми в един-два участъка, посредством т.н. 
колохор; неотдавна при изследването на Arachnocoris trinitatus (Nabidae) от Тринидад и Тобаго бе 
описан [34(4)] еще един вариант, промеждутъчен между двата основни типа ахиазматичен тип 
мейоза; макар при мъжките на останалите видове от сем. Nabidae мейозата да е от “alignment” 
тип, при А. trinitatus в метафаза I в по-дългата двойка автозоми хомологичните хромозоми са 
свързани помежду си в няколко места (както е при видовете с “collochore” тип); 
 на базата на собствени и литературни данни е анализиран полиморфизмът по брой полови 
(Х) хромозоми на различни популации от Cimex lectularius [44(6), 61], обсъдени са хипотези за 
причините за този уникален в подразред Heteroptera размах на полиморфизъм по брой полови 
хромозоми; чрез прилагане на FISH и Dot-blotting за видове от филогенетично по-младите 
инфраразреди (Cimicomorpha и Pentatomomorpha) е подкрепена хипотеза, че теломерите на 
видовете от разред Heteroptera са съставени от друг, не известен досега, мотив, или при тези 
насекоми съществува алтернативен  механизъм за съхраняване на теломерите, както това е 
установено за двукрилите, например;  
 неотдавна бе публикувано първото съобщение за намиране на характерния за насекомите 
мотив (TTAGG)n при хетероптери [48(10)]: след прилагане на FISH бе установено, че теломерите 
на всички хромозоми на Lethocerus patruelis (Belostomatidae) хибридизират с (TTAGG)n - и този 
факт показва, че молекулярната структура на теломерите при различните разреди насекоми все 
още не е адекватно изучена, и че обобщенията на базата на оскъдните към момента данни са 
прибързани; намирането на този мотив в теломерите на всички хромозоми в кариотипа на L. 
patruelis, представител на водните хетероптери (Nepomorpha), считаните за по-древни, е 
доказателство за хетерогенност по този белег сред хетероптерите, и че водни хетероптери са 
запазили плезиоморфната структура на теломерите (TTAGG)n, а синапоморфията на 
Cimicomorpha и Pentatomomorpha по този белег потвърждава монофилетичността на тези две 
групи. Необходимо е получаването на информация за разпространението на този мотив при 
повече видове. 
 
IV. Влияние на антропогенното замърсяване върху кариотипа на хетероптерите 
Проведени са експерименти за оценка хроничното въздействие на оловни йони върху кариотипа 
на лабораторна култура от Oxycarenus lavaterae (Lydaeidae) [30]. Резултатите от опита с O. 
Lavaterae сочат, че оловните йони, подавани на насекомите чрез водата, оказват влияние на 
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поведението и скоростта на онтогенетичното развитие, върху фертилността и поведението на 
хромозомите, но химичният анализ показа, че оловото не се натрупва в тялото на насекомите, а в 
екзоскелета на ларвата, и така организмът се освобождава от йоните на този замърсител. 
Последващи цитогенетични изследвания на хетероптери от района на КЦМ “Пловдив” [57] 
показаха, че хетероптерите не са особено подходящ моделен обект за целите на биомониторинга. 
Изследваните насекоми не показаха съществени отклонения в кариотипа и поведението на 
хромозомите, а в изследваните силно замърсени райони хетероптерите липсват или са много 
редки (в сравнение със сходни местообитания без замърсяване).  
 
V. Инвазивни видове 
Инвазивните чужди видове се считат за втора (след разрушаването на местообитанията) сериозна 
заплаха за изчезването на видове и намаляване на биоразнообразието. В резултат на нарастващия 
търговски обмен и туризма броят на чужди за местната биота видове бързо нараства, и някои от 
тях предизвикват сериозни проблеми. С цел предотвратяване на вредни последици от тяхното 
разпространение е важно комплексното изучаване на тези видове – разпространение, биология, 
конкурентни отношения с местните видове. Публикувани са данни за биологичните особености и 
потенциалните заплахи за местното биоразнообразие на шест вида хетероптери, както и данни за 
експанзията на два местни за България вида [47(9), А17]. 
 
VІ. Използване и приложение на научните разработки 
Методът Schiff-Giemsa за оцветяване на хромозоми [11] продължава да намира широко 
приложение в кариологичните изследвания на насекоми (виж Списък на цитиранията). 

Резултатите от кариолoгичните изследвания в род Cremnocephalus и Driophylocoris (Miridae) [38, 
42] дадоха допълнителна информация за решаване на таксономични въпроси в двата рода (Симов 
2013, дисертация). 

Комплексният анализ, проведен с видове от сем. Nabidae [19, 21, 29(1), 31(2), 34(4), 35(5), 40(6)], 
e използван както за изясняване родствените отношения между таксоните в това семейство, така 
и за проследяване пътя на еволюция на анализираните белези.   

Резултатите относно полиморфизма по полови хромозоми у Cacopsylla peregrina (Homoptera, 
Psyllidae) и предложената схема на възникването на Y хромозомата се използват във 
фундаментални разработки, свързани с изясняване механизмите на кариотипната еволюция (виж 
Списък на цитиранията). 

Предложената схема за филогенетичните отношения в сем. Аradidae [5], построена предимно на 
основата на морфологични белези бе потвърдена с дендрограмите, построени на база резултатите 
от проведени молекулярни изследвания в сем. Aradidae (Lorene, Gilbert 2013). 

Резултатите от кариологичните изследвания на холокинетичните хромозоми са използвани в 
учебни помагала, дисертации, обзори (виж Списък на цитиранията). 


