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Изследвани са стабилността на окси- и апо- формите на хемоцианини от 
артроподните организми Homarus americanus, Maia squinado, Palinurus vulgaris и 
Carcinus maenas и на молюсковите Rapana thomasiana и Viviparus ater, 
посредством флуоресцентна спектроскопия и кръгов дихроизъм, след термична 
и химична денатурация. Хемоцианинът  H. americanus показа значително по-
висока термостабилност в сравнение с  другите изследвани хемоцианини. 
Критичната температура на линейно отклонение (Tc), изчислена от уравнението 
на Арениус ln(Q−1 − 1) vs.1/T, където Q е протеиновият  квантовият добив на 
флуоресценция, е 87 °C за този респираторен протеин, докато Tc - стойностите 
за другите хемоцианини варират между 63 и 76 °C. Изчислената активираща 
енергия на термична денатурация на възбудените индолови хромофори е 37.0–
50.5 kJ.mol−1. 
Гуанидин хидрохлорид е ефективен денатурант за хемоцианиновата молекула. 
Разгъването ú при нарастващи концентрации от денатуранта е проследено с 
помощта на кръгов дихроизъм. Свободната енергия на стабилизация във вода 
(ΔGD

H
2
O), при 25 °С и рН 7,5 е в областта 8.0–21.6 kJ.mol−1, като най-висока е 

стойността на този параметър при Нс Rapana thomasiana. При възбуждане с 
дължина на вълната 295 или 280 nm, флуоресцентната емисия на изследваните 
хемоцианини се доминира от "погребани"  триптофилови хромофори. 
Отстраняването на системата мед-кислород води до 3.8 - 7.9 кратно 
увеличаване на протеиновия флуоресцентен квантов добив и отместване на 
емисионния максимум към област с по-висока дължина на вълната. Очевидно, 
триптофановата флуоресценция се погася в окси- формите на хемоцианиновата 
молекула. 
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Изолирани и охарактеризирани са четиринадесет структурни субединици на 
хемоцианини от два различни подвида на вида Crustacea: Brachyura (Maia 
squinado, Carcinus maenas) и Astacidea (Homarus americanus). Определена е N- 
крайната им аминокиселинна последователност и е сравнена с N- крайната 
аминокиселинна последователност на вече изследвани и познати в 
литературата хемоцианини. Определен е и начинът на свързване между 
отделните полипептидните вериги, изграждащи хемоцианиновата молекула. 
Резултатите показват, че степента на идентичност между отделните 



представители, изчислена въз основа на N- крайната им аминокиселинна 
последователност е по-ниска в сравнение с тази, изчислена от пълната 
аминокиселинна последователност и може да се използва успешно при 
охарактеризирането на индивидуалните структурни субединици.  
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Хемоцианинът (Hc) Carcinus aestuarii е изграден от три основни и една 
допълнителна електрофоретично чисти полипептидни вериги, пречистени чрез 
високоскоростна течна йонообменна хроматография (FPLC). Определена е N- 
крайната аминокиселинна последователност на четирите структурни субединици 
(SSs), изолирани от  C. aestuarii и е сравнена с познати N- крайни 
аминокиселинни последователности на други артроподни хемоцианини. 
Конформационните промени, настъпващи в резултат на различни въздействия, 
са проследени чрез кръгов дихроизъм и флуоресцентна спектроскопия. 
Критичната температура (Tc) за отделните структурни субединици, изчислена въз 
основа на флуоресцентна спектроскопия, е в областта 52–59 °C и съвпада със 
средната температура на термично денатуриране (Tm), изчислена чрез кръгов 
дихроизъм (49–55°C). Свободната енергия на стабилизация във вода ΔGD

H
2
O 

след третиране с гуанидин хидрохлорид е 1.3 пъти  по-висока за додекамерната 
структура на Нс, в сравнение с изолираните от нея структурни субединици и 
около един път по-висока за субединицата Ca1, в сравнение с останалите SSs. 
Изследванията показват, че конформационната стабилност на нативната 
додекамерна структура по отношение на денатуранти (температура и гуанидин 
хидрохлорид) се стабилизира в резултат на олигомеризацията между 
структурните субединици, като не се изключва и наличието на въглехидратни 
структури, допълнително стабилизиращи хемоцианиновата молекула. 
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Додекамерната структура на артроподния хемоцианин  Homarus americanus е 
дисоциирана при високо рН на средата, на шест основни и една допълнителна 
електрофоретично чисти полипептидни вериги (структурни субединици). Всички 
субединици са пречистени с FPLC йонообменна хроматография. След 
допълнително пречистване на HPLC с колона съдържаща Nucleosil RP 18, на 
всяка от тях е определена N- крайната аминокиселинна последователност и е 
сревнена с вече познати N- крайни секвенции на други хемоцианини. Отделните 
полипептидни вериги са охарактеризирани с флуоресцентна спектроскопия в 



комбинация с флуоресцентно гасене с акриламид, цезиев хлорид и калиев 
йодид, като гасители на триптофановата флуоресценция. Резултатите показват, 
че в нативната хемоцианинова молекула, страничните триптофанови вериги са 
„дълбоко погребани” в хидрофобното обкръжение на агрегатите и процесът на 
гасене е 7-10 пъти по-слаб в сравнение с този при структурните субединици. 
Изучена е и конформационната стабилност на нативните додекамерни агрегати  
и изолираните от тях структурни субединици, като функция от рН и 
температурата, както и  в присъствито на гуанидин хидрохлорид. Изследва ни са  
окси- и апо- формите на протеините. Конформационните промени, са 
проследени чрез кръгов дихроизъм и флуоресцентна спектроскопия. Нативната 
додекамерна форма на хемоцианина H. Americanus показва подчертано по-
висока термостабилност в сравнение с други артроподни хемоцианини, както и 
по отношение на изграждащите я полипептидни вериги. Свободната енергия на 
стабилизация във вода ΔGD

H
2
O след третиране с гуанидин хидрохлорид е около 

два пъти по-висока при додекамера, в сравнение с тази при субединиците. Тези 
различия се дължат на стабилизиращия ефект на взаимодействията между 
субединиците в олигомерната структура. 
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Додекамерната структура на хемоцианина от рака Maia squinado съдържа  пет 
електрофоретично чисти полипептидни вериги (структурни субединици) 
пречистени с FPLC йонообменна хроматография. Отделните полипептидни 
вериги са охарактеризирани с флуоресцентна спектроскопия в комбинация с 
флуоресцентно гасене с акриламид, цезиев хлорид и калиев йодид, като 
гасители на триптофановата флуоресценция. Резултатите показват, че в 
додекамерната структура, страничните триптофанови вериги са „дълбоко 
погребани” в хидрофобното обкръжение и процесът на гасене за нативния Нс е 
два до четири пъти по-слаб в сравнение с този при изграждащите го  
структурните субединици. Конформационната стабилност на окси- и апо- 
формите в нативните додекамерни агрегати и изолираните от тях структурни 
субединици, по отношение на различни денатуранти (рН, температурата, 
гуанидин хидрохлорид) показват, че кватернерната структура е стабилизирана 
посредством хидрофилни и полярни взаимодействия, в сравнение с окси- и апо- 
формите. Критичната температура (Tc) за структурните субединици, определена 
чрез флуоресцентна спектроскопия е в областта 50-60 °C и съвпада с средната 
температура на термично денатуриране (Tm), изчислена чрез кръгов дихроизъм. 
Свободната енергия на стабилизация във вода ΔGD

H
2
O след третиране с 

гуанидин хидрохлорид е около два пъти по-висока при додекамера, в сравнение 
с тази при изолираните от него субединици. Тези проучвания показват, че 
олигомеризацията между функционалните субединици има стабилизиращ ефект 
върху цялата молекула. 
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Хемоцианинът (Hc) Carcinus aestuarii съдържа три основни и една допълнителна 
електрофоретично чисти полипептидни вериги (структурни субединици). 
Отделните полипептидни вериги са охарактеризирани с флуоресцентна 
спектроскопия, в комбинация с флуоресцентно погасяне с акриламид, цезиев 
хлорид и калиев йодид, като гасители на триптофановата флуоресценция. 
Резултатите показват, че в додекамерната структура, страничните триптофанови 
вериги са „дълбоко погребани” в хидрофобното обкръжение и процесът на гасене 
за нативния Нс е 1 - 4 пъти по-слаб в сравнение с този при изграждащите го  
структурните субединици. 

 

7.   Христова, Р. “Структура нa артроподни хемоцианини” (2001)  Химия 

и  индустрия  том 72, № 1-2, 9-19. 

 
Преносът на кислород е изключително важна функция за всички живи организми. 
При гръбначните и при някои видове безгръбначни животни тази функция се 
изпълнява от хемоглобина в кръвта, но при по-голямата част от безгръбначните - 
от хемоцианин, разтворен в хемолимфата им. 
През последното десетилетие се наблюдава повишен интерес към изследване 
връзката между структурата и функцията на кислород-пренасящите протеини  - 
хемоцианини. Те са открити в хемолимфата на някои молюскови и артроподни 
организми. Това са протеините с най-висока молекулна маса, открити до сега. 
Молекулната им маса варира от 450 до 43 000 kDa. 
Голям интерес представляват публикуваните данни, свързани със структурата и 
функцията им, включително тяхната молекулна архитектура. 
Нативните артроподни хемоцианини представляват агрегати, изградени от 1, 2, 4, 
6 или 8 хексамерни образувания. Хексамерите имат молекулна маса около 450 
kDa и се състоят от структурни субединици с молекулна маса 67 – 90 kDa. Всяка 
от тези субединици съдържа един активен център. Молекулните агрегати на 
молюсковите хемоцианини са много по-големи от тези на артоподните – от 8 х 10³ 
до 43 х 10³ kDa и се дисоциират на субединици  с молекулна маса 350 – 460 kDa. 
Всяка субединица е изградена от 7 – 8 домена с молекулна маса около 50 kDa и 
един кислород-свързващ център. 
Интересът към хемоцианините се дължи както на важната им биологична 
функция, свързана с пренасянето на кислород, така и на възможностите за 
практическо приложение като имуностимулатори за клинични изследвания. 
Установено е, че хемоцианинът изолиран от Keyhol limpet (KLH), е ефикасно 
средствао за имунотерапия на рак на пикочния мехур. Този хемоцианин е бил 
използван и за приготвяне на ваксина при имунотерапията на ракови 
заболявания. 



Приложението на хемоцианините в практиката и най-вече в медицината 
предизвиква все по-голям интерес от страна на много световноизвестни 
изследователски колективи към тези протеини. 
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Изолирана и пречистена е нова термостабилна MnSOD от гъбичен щам 
Humicola lutea 110. Чистият металоензим е получен след третиране с ацетон и 
последваща йонообменна хроматография. Установено е, че активността на 
този ензим се състои от около 80% от общата активност на 
супероксид дисмутаза  в суров  екстракт, съдържащ два протеина:  
MnSOD и Cu/ZnSOD.  
MnSOD има молекулна маса от около 76 kDa и 7200 U/mg специфична 
протеинова активност. От направените анализи с SDS - полиакриламидна гел-
електрофореза, аминокиселинни анализи и масспектрометрия е установено, че 
това е тетрамерен ензим, съдържащ четири еднакви субединици, всяка с 
молекулна маса 18860 Da.  N-крайния аминокиселинен анализ на MnSOD от 
този гъбичен щам, показа висока степен на структурна хомоложност с ензими 
от други еукариотни видове. Физико-химичните свойства на ензима са 
определени чрез абсорбционна спектроскопия и кръгов дихроизъм. UV - 
спектъра на абсорбция е типичен за MnSOD ензим, но показва повишена 
абсорбция в областта 280 nm (Ɛ280 =10,4 mM-1. cm-1), характерна за ароматни 
аминокиселинни остатъци. CD–данните показват, че MnSOD има елиптичност 
при  280 и 222 nm, което позволява да бъдат изчислени спираловидните 
структури. Елиптичността при 222 nm е 6800 deg. cm2 . dmol-1 . Такива 
стойностти са отчетени и за други MnSOD.  
MnSOD от гъбичен щам Humicola lutea 110 е стабилен в рН-областта 4.5 – 8.0, 
дори и в присъствието на EDTA. Ензимът е устойчив  до температура 70-75 oC, 
което е значително по-вече в сравнение с MnSOD от други видове. 
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158. 

Установено е, че въглехидратното съдържание в хемоцианина на рака Carcinus 
aestuarii е 1.6% от общата му протеинова маса и е значително по-високо от 
въглехидратното съдържание на други изследвани артроподни хемоцианини. 
Посредством прилагане на комбиниран метод за разделяне чрез йонообменна 
хроматография FPLC и HPLC, олигомерната структура на нативния 
хемоцианини е дисоциирана до три основни и една допълнителна 
електрофоретично чисти фракции, хомогенни по отношение на N- крайните си 
аминокиселинни последователности. Изследванията за наличие на 



въглехидрати в отделните субединици показват, че структурната субединица 
Ca2 е гликозилирана и притежава 6.3% въглехидратно съдържание. След 
разкъсване на Ca2 с трипсин, отделяне на  гликопептидите и аминнокиселинно 
секвениране, са получени три O-гликозилирани и една N-гликозилирана 
секвенции. Определянето на молекулните маси на гликопептидите и пептидите 
чрез MALDI-MS, е извършено след отстраняване на въглехидратите с 
неураминидаза и α-N-ацетилгалактозаминидаза.  
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B., Hristova, R., Velkova, L., Voelter, W. “Carbohydrate moieties of 

molluscan Rapana venosa  hemosyanin” (2004) Micron 35, 101-104.  

Използван е нов метод за изолиране на няколко структурно-функционални 
единици (FUs) от молюсковия хемоцианин (Hc) Rapana venosa, чрез третиране 
с Zn2+.  N-крайните секвенции на тези фрагменти показват много висока 
структурна идентичност с FUs, изолирани от други гастроподни Hcs. Чрез 
ензимно третиране на структурните субединици RvH1 и RvH2, са получени 
четири пречистени FUs, (RvH1-a, RvH1-f, RvH2-a и RvH2-e), показващи 
идентични  N-крайни секвенции с фрагменти, изолирани след третиране с Zn2+. 
В някои случаи обаче късането на RvH с трипсин, води до разкъсване на 
веригите в позиции,  различни в сравнение с късането с Zn2+. 
За анализиране на олигозахаридния състав на две Fus от първата структурна 
субединица на Hc Rapana venosa - RvH1-a и RvH1-f, са използвани различни 
техники: капилярна електрофореза, MALDI-MS, ESI-MS в комбинация с 
гликозидазно късане. От получените резултати и определената 
аминокиселинна последователност, са идентифицирани две N-свързани места 
в FU RvH1-a и едно в FU RvH1-f. 

 

  11. Dolashka–Angelova, P., Dolashki, A., Stefanovich, S., Hristova, 

R., Atanasov, B., Nikolov, P., Voelter, W. ”Structure and stability of 

arthropodan heocyanin Limulus polyphemus” (2005) J. Mol. Biol. V 

61, 1207-1217. 

В хемолимфата на много артроподни видове са разтворени респираторни, мед-

съдържащи, високомолекулни протеини, наречени хемоцианини (Hcs). В 

настоящата работа са представени резултати от флуоресцентна 

спектроскопия, характеризиращи протеиновата стабилност на хемоцианини от 

различни видове (Crustacea и Chelicerata). Посредством течна йонообменна 

хроматография (FPLC) от различните хемоцианини са пречистени и 

електрофоретично разделени между пет и седем протеинови вериги 

(структурни субединици), с много висока секвентна хомоложност в областта на 

мед-свързващия активен център (CuA и CuB).  Висока степен на идентичност се 

наблюдава по отношение позицията на хистидинови (His) и триптофанови (Trp) 

остатъци в тези протеинови фрагменти. Конформационната стабилност на 

нативните додекамерни агрегати и изолираните от тях структурни субединици, 



изследвана чрез различни денатуранти (pH и гуанидин хидрохлорид (Gdn.HCl)), 

показва че кватернерната структура е стабилизирана от хидрофилни и полярни 

сили при окси- и апо- формите на протеините. Хемоцианините от двата класа 

Crustacea и Chelicerata имат приблизително еднакъв Trp-флуоресцентен 

квантов добив, но различни стойности на емисия (λmax = 325 и 337 nm, 

респективно). Разлики в квантовия добив се наблюдават при окси- и апо- 

формите, което може да се обясни с погасящия ефект на двата медни йона 

(CuA и CuB) в активния център. Позицията на емисионния максимум показва, 

че триптофановите странични вериги са разположени в неполярно обкръжение. 

Денатурирането с Gdn.HCl показва, че денатурационния процес протича в две 

стъпки: дисоциация на нативната молекула до изграждащите я структурни 

субединици и денатурация на субединиците при концентрация на Gdn.HCl по-

висока от 1.5 M. Две стъпки на денатурация се наблюдават и при промяна на 

pH на разтвора, с различна рН-стабилност за окси- и апо- формите. 

  12.  Dolashka-Angelova, P., Dolashki, A., Savvides, S. N., Hristova, R., 

Van Beeumen, J., Voelter, W., Devreese, B., Weser, U., Di Muro, 

P., Salvato B., Stevanovic, S. “Structure of Hemocyanin Subunit 

CaeSS2 of the  Crustacean Mediterranean Crab Carcinus 

aestuarii“ (2005) J. Biochemistry 138, 303-312. 

Артроподните хемоцианини са големи респираторни протеини, отговорни за 
преноса на кислород в тъканите. Те са изградени от 48 структурни субединици. 
Хемоцианинът от Carcinus aestuarii съдържа три основни и една допълнителна 
структурни субединици. В статията е представена първичната структура на 
структурна субединица от γ-тип (CaeSS2), изолирана от хемоцианина  Carcinus 
aestuarii, с молекулна маса 75 kDa, аминокиселинната последователност, 
триптофанова флуоресценция и резултати от проведените анализи за 
определяне на гликозидния състав на субединицата, с цел предоставяне 
информация за структурата и функцията на CaeSS2. Идентифицирани са три 
функционални домена и три консервирани хистидинови остатъка, които най-
вероятно участват в мед-свързващия активен център на домен 2. Кислород-
свързващите свойства на хемоцианина Carcinus aestuarii и структурната му 
субединица 2, са изследвани чрез кръгов дихроизъм (CD) и флуоресцентна 
спиктроскопия. Отстраняване на системата мед-кислород от активния център, 
доведе до намаляване на температурата на топене, което може да бъде 
обяснено със стабилизиращия ефектна металния йон. С цел изучаване гасящия 
ефект на медните йони в активния център, е използван комплекса 
CuII(PuPhPy)2 +, който е силен гасител на триптофановата емисия. Изяснена е 
структурната организация на протеина, което дава възможност да се обяснят 
флуоресцентните му свойства. Анализите за доказване на въглехидратно 
съдържание, показват че CaeSS2 е гликозилирана. Олигозахаридните вериги 
притежават три О-гликозилирани и едно N-гликозилирано места. 
 



   13. Abrashev, R., Dolashka-Angelova, P., Christova, R., Stefanova, 

L., Angelova, M. “Role of antioxidant enzymes in survival of 

condiospores of Aspergillus niger 26 under   conditions of 

temperature ” (2005) Journal of Applied Microbiology 99, 902-905. 

Целта на настоящата работа е да внесе по-добро разбиране за ролята на 
антиоксидантните ензими супероксид дисмутаза (СОД)  и  каталаза (CAT) в 
присъствие на спори от Aspergillus niger, подложени на температурен стрес. 
Проучена е връзката между оксидативния и температурния стрес при щам A. 
niger 26, подложен на температурен стрес в широк температурен интервал 
(30, 50, 60 и 80 oC). Излагането на по-висока температура доведе до 
увеличаване на SOD и CAT активност. Полиакрилдмидната гел-електрофореза 
показа нарастване съдържанието на Cu/ZnSOD при стресови условия. 
Установена е ролята на първите антиоксидантни ензими SOD и CAT в защитата 
на спори от моделния щам срещу температурно въздействие. Доказана е 
повишена активност на двата ензима в зависимост от степента на стреса и 
времето на въздействие. Щам A. niger 26 синтезира Cu/Zn- SOD и не променя 
изоензимния си профил след въздействие с висока температура. 

  

 

14.  Dolashki, A., Schütz, J., Hristova, R., Voelter, W., Dolashka, P. 

„Spectroscopic       Properties of Non-glycosilated Functional Unit 

KLH2-c of Keyhole Limpet Hemocyanin“  (2005) World Journal of 

Agricultural Sciences 1 (2) 129-136. 

Изследвана е функционалната единица (FU) KLH2-c, изолирана от структурната 

субединица KLH2 на хемоцианин от keyhole limpet Megathura crenulata и е 

обяснен ефекта на олигозахаридния състав върху конформационната 

стабилност на протеина. Свойствата на FU са охарактеризирани чрез 

флуоресцентна спектроскопия, посредством погасяне на триптофановата 

флуоресценция с гасители: акриламид, цезиев хлорид и калциев йодид. С 

помощта на кръгов дихроизъм е изследвана термостабилността на 

негликозилираната FU KLH2-c в сравнение с гликозилираната нативна 

молекула, структурните субединици  KLH1 и KLH2 и FU RvH1-a на Hc Rapana 

venosa. Средната температура Tm (45°C), както и критичната температура на 

денатурация Tc (46) са по-ниски при KLH2-c в сравнение с гликозилираните 

форми, което може да бъде обяснено с агрегиращия ефект, дължащ се на 

присъствието на  олигозахаридни структури. 

15.  Krumova, E.  Dolashki, A., Pashova, S., Dolashka-Angelova, P. 

Stefanovich, S., Hristova, R.,  Stefanova, L., Voelter, W., Angelova, 

M. “Unusual location and characterization of Cu/Zn-containing 

http://terefenko.lib.bioinfo.pl/auth:Krumova,E
http://terefenko.lib.bioinfo.pl/auth:Pashova,S
http://terefenko.lib.bioinfo.pl/auth:Stefanova,L


superoxide dismutase from filamentous fungus Humicola lutea” (2008) 

Arch. Microbiol. 189 (2) 121-130. 

Настоящото проучване има за цел да предостави нова информация за 
необичайното разположение на на Cu/ Zn-супероксид дисмутаза (Cu / Zn-СОД) 
в нискоеукариоти, каквито са филаментозните гъби. Като модел  е използвана 
Humicola lutea, продуцираща високо съдържание на СОД. Изолирани са 
субклетъчни фракции [цитозол, митохондриална матрица и междумембранното 
пространство (IMS)]  и е определена  чистотата им, посредством измерване на 
активността с  типични ензимни маркери.  Въз основа на електрофоретични 
определяния, чувствителност към KCN и H2O2 и имуноблот анализ е 
потвърдено наличието на Cu/Zn-СОД в митохондриите, докато Mn-
СОД се намира в матрицата. Ензимната активност е разпределена почти 
поравно  между двете , което дава предположение, че междумембранното 
пространството  може да бъде един от основните обекти на излагане на 
супероксидните анионни радикали. Митохондриалната Cu/Zn-СОД  е 
пречистена и е сравнена с ензима в цитозола. Те имат еднаква  молекулна 
маса, отнасяния към KCN и H2O2,  N- крайна аминокиселинна последователност 
и  гликозиден състав. Cu/Zn-СОД от митохондриите  на Humicola lutea е първият 
идентифициран природно гликозилиран ензим,  изолиран от  IMS. 
Тези резултати показват, че една и съща Cu/Zn-СОД съществува  
в IMS и цитозола. 

 
16. Hristova, R., Dolashki, A., Voelter, W., Stefanovich, S., Dolashka-

Angelova, P. “O-diphenol oxidase activity of molluscan hemocyanins” 

(2008) Comp. Biochim. Physiol. Part B 149, 439-446. 

Изследвана е дифенолоксидазната активност на хемоцианини, изолирани от 
морския охлюв Rapana venosa и градинския охлюв Helix vulgaris, използвайки o-
дифенол и 3,4-dihydroxy-L-phenylalanine (L-Dopa), като субстрати. Димерната 
структура, изграждаща хемоцианина Helix vulgaris проявява фенолоксидазна 
активност по отношение на двата субстрата (Km=2.86 mM и Kcat=4.48), дължаща 
се на по-голямата достъпност на активния център на хемоцианина. Стойността 
за Km на молюсковия хемоцианин Helix vulgaris е много близо до тази на 
хемоцианините, изолирани от Helix pomatia  и Sepia officinalis, но е неколкократно 
по-висока в сравнение с активността на хемоцианините, изолирани от Rapana 
venosa и Octopus dofleini. Хемоцианинът Helix vulgaris притежава по-висока 
ензимна активност и в сравнение с други молюскови хемоцианини. Кинетичните 
измервания с нативната молекула на Rapana venosa и двете изолирани от нея 
структурни субеденици RvH1 и RvH2, показват ензимна активност само за 
субединицата RvH2 по отношение на субстрата о-дифенол, но не и по 
отношение на L-Dopa.  

 

17.  Dolashki, A., Abrashev, R., Stefanovich, S., Stefanova, L., Syed 

Abid, A., Velkova, L., Hristova, R., Angelova, M., Voelter, W., 

Devreese, B., Van Beeumen, J., Dolashka-Angelova, P. “Biochemical 



properties of Cu/Zn-superoxide dismutase from fungal strain 

Aspergillus niger 26” (2008) Spectrochimica Acta Part A 71, 975-983.  

Гъбичният щам Aspergillus niger продуцира две супероксид дисмутази, Cu/Zn-
SOD и Mn-SOD. Доказано е, че Cu/Zn- SOD  A. niger е хомодимер с молекулна 
маса 30 кDa. Чрез Едманово деградиране e определeнa пълната му 
аминокиселинна последователност. Установено е, че всяка полипептиднa 
вериги е изградена от 153 аминокиселинни остатъка и показва висока 
структурна хомоложност с аминокиселинните секвенции на други Cu/Zn-SODs 
от Aspergillus, а молекулнатa ú маса, определена посредством MALDI–MS и 
ESI-MS e 15 821 Da. Установено е наличието само на един триптофанов 
остатък в позиция 32 в модела на тридименсионалната структура, отговорен за 
абсорбция в ултравиолетовата област при 280 nm и флуоресцентна емисия при 
310-450 nm, както и на един дисулфиден мост, но няма тирозинов остатък и N-
свързана въглехидратна структура (–Asn–Ile–Thr–).  Спектроскопските 
изследвания върху температурната зависимост и pH зависимостта, доказват 
високата стабилност на ензима, което може да се обясни със стабилизиращия 
ефект на дисулфидния мост. Ензимът запазва около 53% от активността си 
след инкубиране при 60 °C в продължение на 30 мин. и 15% при 85 °C. 

 
18. Toshkova, R., Ivanova, E., Hristova, R., Voelter, W., Dolashka-

Angelova, P. “Effect of Rapana venosa Hemocyanin on Antibody-

Dependent Cell Cytotoxicicity (ADCC) and Mitogen Responsibility of 

Lymphocytes from Hamsters with Progressing Myeloid Tumors” 

(2009) World Journal of Medical Sciences 4 (2) 135-142. 

В представената работа е изследван ефектът от прилагането на хемоцианина 
Rapana venosa върху антитяло-зависимата клетъчна цитотоксичност (ADCC) и 
митогенен отговор на лимфоцити в хамстери с прогресиращ миелоиден Graffi 
тумор, в продължение на 25 дни след туморна трансплантация. In vitro ADCC 
тестовете са проведени със серум от тумор-носещи хамстери (TBH), заешки 
анти-тумор Graffi серум и серум на здрави хамстери. RvH е инжектиран s. c. два 
пъти в оптимална доза от 0,5 мг. Хемоцианинът от от Keyhole Limpet (KLH) е 
използван, като контрола. Установено е, че ADCC на далачни лимфоцити от 
животни с трансплантиран миелоиден Graffi тумор, намалява по време на 
туморна прогресия. Лимфоцитите, изолирани от неинжектирани животни, 
показват два пъти по-ниска цитотоксична активност, в сравнение с тази на 
контролите, третирани с RvH или KLH. RvH индуцира 3-5% по-висока ADCC в 
сравнение с KLH във всички комбинации на серуми и лимфоцити. RvH и KLH 
показват стимулиращ ефект върху далачни лимфоцити  от TBH. Хипотезата за 
стимулиращият ефект на RvH, може да бъде представена в три механизма: 1. 
Хемоцианините стимулират матурацията на дендритните клетки, 
пролиферацията на Th1 и специфични Т-цитотоксични лимфоцитни популации; 
2.  Директно въздействие на RvH върху туморните клетки; 3. Индиректно 
въздействие на RvH чрез стимулиране на цитокини. 

   



19.  Nikolov, G., Michova, A., Hristova, M., Kandova, Y., Hristova, R., 

Konstantinova, D., Petrunov, B. “Allergen Specific Immunotherapy of 

Respiratory Allergy: The Clinical Outcome” (2010) Int. J. 

Immunoreabilitation 12 (1) 13-15. 

Специфичната имунотерапия (SIT) е ефективен метод при лечение на алергични 
ринити и бронхиална астма. В много изследвания е установено, че тя се оказва 
единствения терапевтичен подход, който може да промени хода на алергичните 
заболявания. Целта на проучването е да се проследят основните имунологични 
маркери по време на специфична хипосенсибилизация с български алергенни 
препарати, на пациенти с респираторни алергични заболявания. Около 70% от 
643 лекувани пациенти съобщават за много добър и добър клиничен ефект. SIT 
води до намаляване с 43% на тежестта на симптомите, измерени чрез визуално 
аналогова скала  (VAS). Лечението не оказва значително влияние върху нивата на 
алерген-специфичните IgE, но води до значително повишаване на алерген-
специфичните IgG4. Използвайки основните параметри и допълнителни 
имунологични параметри за оценка на клиничните резултати от терапията е 
потвърдено, че алерген-специфичната имунотерапия е ефективно средство за 
лечение на респираторни алергични заболявания. 
 

20.  Nikolov, G., Hristova-Savova, M., Michova, A., Hristova, R., 

Konstantinova, D., Petrunov, B. “The first Bulgarian allergen extract from 

Ambrosia artemisiifolia L.” (2010) Central European Journal of Medicine, 

2010 (5) 565-568.  

Ambrosia artemisiifolia L. е основен причинител на алергии в много страни. В 
последното десетилетия, тя беше открита  и в България. Целта на настоящото 
проучване е да бъде събран полен от Ambrosia,  израстнала в България и да се 
произведе и охарактеризира първият български алергенен екстракт. Новият 
алерген е проучен паралелно с други два екстракта от същия полен, получени в 
САЩ и Русия. Охарактеризирането на протеиновия профил на екстрактите е 
извършено чрез изоелектрично фокусиране и тотална активност на алергена, 
чрез кожен прик-тест и флоуцитометричен тест за базофилна дегранулация, 
след активация с проучваните алергени. Протеините в изследваните екстракти 
са локализирани в pI областта 3.5 – 5.5 и са идентични по броя и 
разположението на протеиновите групи. Алергенните препарати от Ambrosia 
artemisiifolia проявяват сходна обща алергенна активност in vivo: 14/18 тествани 
пациенти (17.3%) са с положителен кожно-алергичен тест. Анализът на 
резултатите от флоуцитометричния тест за базофилна дегранулация показа 
наличие на паралелна линейна доза-отговор зависимост между изследваните 
екстракти. Наблюдаваните имунологични свойства на българския алергенен 
препарат от Ambrosia artemisiifolia предоставя възможност за използването му за 
диагностика и ефективна специфична имунотерапия на алергичните 
заболявания в нашата страна. 
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        Целта на проучването е да се определи клиничната ефективност по време на 
алерген-специфична имунотерапия. За много добър или добър клиничен ефект 
от лечението съобщават 70% от пациентите. Алерген-специфичната 
имунотерапия води до намаляване на тежестта на симптомите с 43%. Данните 
от проведените изследвания показват, че имунотерапията с българските 
алергени е ефикасна за лечение на инхалативна алергия. 

22. Nikolov, G., Michova, A., Hristova, M., Kandova, Y., Hristova, R., 

Konstantinova, D., Petrunov,  B. “Comperison of different in vitro 

methods in diagnosis of respiratory allergy.“ In: Allergy, Asthma and 

Immunology: from genes to clinical application. Proceedings of the IV 

world asthma and COPD forum and XVI International Congress on 

rehabilitation in Medicine and Immunorehabilitation, Paris, France April-

May 2011. Ed: Revaz Stepiashvili. Medimond International proceedings 
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Диагностицирането на алергичните заболявания включва проследяване на 
клиничната картина на пациентите, начина им на живот, както и различни in vivo 
и in vitro методи. Целта на това проучване е да се оценят диагностичните 
възможности на редица  in vitro методи за определяне на алерген-
специфичните IgE антитела, определени в серум, чрез радиоалергосорбентен 
тест (RAST), ELISA или ImmunoCAP-система, както и изследване процента на 
базофилна дегранулация, посредством базофил-активационния тест и 
сравняване на получените резултати с резултатите от кожно-алергичните 
тестове. В изследването участват 587 пациенти със сенсибилизация към 
тревни полени,  микрокърлежи в домашния прах и пчелна отрова. Резултатите 
след изследването с  in vitro методите показват висок процент на съвпадение с 
данните от кожно-алергичните проби. Прилагането на съвременните in vitro 
методи осигурява по-прецизна диагностика на пациентите и дава комплексна 
оценка за IgE-медиираната алергия. 
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       Плесените са познати, като голям рисков фактор за здравето. За разлика от 
полените, плесенните спори не причиняват само IgE-медиирани алергични 
реакции от първи тип, а и от II, III или IV тип. В България се срещат предимно 
Cladosporium spp и Alternaria spp, но в по-рядка степен от полените. 
Алергичните реакции на долните дихателни пътища, които причиняват обаче, 
са по-често срещани. Спектърът на алергичната симптоматика е твърде широк 
и включва ринит, астма, атопичен дерматит, алергични бронхопулмологични 
микози. За разлика от другите видове алергени, техните спори са много 
разпространени в околната среда и присъствието им във въздуха е почти 
постоянно. Съществената разлика между тях и останалите алергени е, че те 
могат да образуват колонии в човешкото тяло и да го  увредят чрез 
производството на токсини, протеази, ензими и редица органични съединения и 
по този начин въздействат по-силно върху имунната система на пациентите, в 
сравнение с останалите видове алергени. 
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spleen lymphocytes” (2008) Comptes Rendus de L' Academie Bulgare 

des Sciences 61 (2) 203-210. 

Определени и анализирани са някои имуно-адювантни свойства на 

хемоцианини, изолирани от хемолимфата на морския охлюв Rapana venosa 

(RvH)  и градински охлюв Helix vulgaris (HvH), чрез активиране на клетъчния 

имунитет. Наблюдаван е резултатът от неспецифичното активиране на 

имунната система на животни с асцитен тумор на Guerin, третирани с RvH и 

HvH, в сравнение с контролна група (немунизирани животни). Изследванията са 

фокусирани върху изясняването на различните механизми на имунен отговор 

на далачни лимфоцити от експериментални животни, предварително 

имунизирни с RvH или HvH. Експерименталните данни показват много по-

висока имунна активация в сравнение с контролната група, имунизирана с 

хемоцианин от Keyhole limpet (KLH). В подкрепа на тези данни са и резултатите 

от преживяемостта на тумор-носещи животни, имунизирани с всеки от 

хемоцианините или конюгати хемоцианин/тумор, демонстриращи по-висока 

преживяемост при животни, имунизирани с HvH, RvH и КLH, в равнение с 

неимунизирани животни. 


