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ООССННООВВННИИ  ППРРИИННООССИИ  ВВ  ННААУУЧЧННИИТТЕЕ  ТТРРУУДДООВВЕЕ  
 

на д-р Албена Георгиева Йорданова –главен асистент в секция “Липид - 
белтъчни взаимодействия” – Институт по Биофизика и биомедицинско 

инженерство, БАН 
  
II..  ППррииннооссии  сс  ффууннддааммееннттааллеенн  ххааррааккттеерр  

 
1. За първи път са изследвани повърхностното поведение и свойствата на 

неламеларни липидни структури (бислойна кубична QII и обратна хексагонална 

HII) на фазови граници. Определени са различни статични и динамични 

характеристики на липидни монослоеве, образувани от тези неламеларни фази и 

са установени съществени разлики при сравнение с повърхностните свойства на 

ламеларната (планарна) Lα фаза. При монослоеве, формирани от различни течно-

кристални липидни фази, е установено, че Lα фазата се характеризира с най-

висока повърхностна активност. На базата на моделни изследвания са получени 

резултати за механизмите на адсорбция, разтичане и разграждане на ламеларни 

и неламеларни мембранни структури на въздушно-водна повърхност. (Статии в 

списъка публикации: 1, 2, 24, 25, 26) 

 

2. Изследвана е вероятността за образуване на бислойни тънки течни филми от 

различни течно-кристални липидни фази и са установени значителни разлики 

между тях по отношение на минималната концентрация, необходима за 

образуване на стабилен филм, времето им на изтичане и времето им на живот, 

както и влияние на температурата върху изследваните параметри. С помощта на 

теорията на Кашчиев и Ексерова е определена различна енергия на свързване (Q, 

характеризираща близкодействащите междумолекулни взаимодействия) на 

липидните молекули в бислойни филми, формирани от ламеларна Lα и 

неламеларна HII фаза. Установено е, че само при кубичната QII фаза не се 

наблюдава промяна на минималната концентрация за образуване на стабилен 

филм от температурата, което корелира с температурната независимост на 

параметрите на кубичната решетка, установена при рентгено-структурни 

измервания. (Статии в списъка публикации: 1, 2) 
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3. Установени са разлики в степента на взаимодействие между липидни 

монослоеве, получени от различни течно-кристални фази със специфичния 

хидрофобен сърфактантен протеин SP-C. За първи път е направен сравнителен 

анализ на регистрираните равновесни стойности на повърхностното напрежение 

при адсорбция на ламеларна и обратно-хексагонална липидни фази към нанесен 

монослой на SP-C, както и на динамичните характеристики между смесени 

ламеларни+SP-C от една страна, и обратно-хексагонални+SP-C от друга, 

монослоеве. Данните от проведените изследвания показват, че динамичните 

повърхностни характеристики на смесените със SP-C липидни монослоеве се 

различават значително и следват различна тенденция в динамични условия, в 

зависимост от липидното фазово състояние. Резултатите ни потвърждават 

уникалната способност на специфичния сърфактантен белтък SP-C силно да 

улеснява и ускорява адсорбцията на фосфолипиди на гранични повърхности. 

(Статии в списъка публикации: 7, 32) 

 

4. Установено е за първи път, че степента на проникване на триблоковия ко-

полимер Полоксамер 188 (Р188) (използван в клиничната практика за 

възстановяване на мембрани при увреждания) към монослоеве от неламеларните 

QII и HII фази, е значително по-висока, спрямо тази към ламеларната Lα фаза. 

Регистрирани са съществени различия в динамичните повърхностни 

характеристики на смесените с полоксамера монослоеве, в зависимост от 

липидното фазово състояние. Получените резултати демонстрират силен 

афинитет на Р188 към формирани монослоеве на въздушно-водна фазова 

граница, като е регистрирано по-силно взаимодействие на Р188 с неламеларните 

фази, имитиращи локални мембранни увреждания в моделния монослой. 

Изследвано е и хидродинамичното поведение на липид-полоксамерни тънки 

течни филми. Резултатите показват, че добавянето на  Р188 към нестабилни, 

късащи се липидни филми води до стабилизиране на смесените филми с 

безкрайно време на живот. (21, 27, 28) 

 

5. Изследвано е взаимодействието на три-блокови кополимери: F-68, F-88 и F-98 

(с различна молекулна маса и еднакво съотношение между хидрофилните 
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полиетиленоксидни (РОЕ) опашки и централния хидрофобен полипропиленов 

(РРО) участък), с мембранни липидни монослоееве (DMPC и DPPC), посредством 

монослойна и бислойна моделна система на въздушно-водна фазова граница. 

Установено е, че големината на полоксамерните молекули (при едно и също 

съотношение POE/PPO) оказва силно влияние върху монослойната повърхностна 

активност, степента на адсорбция и конформационните преходи в смесените 

липид-полоксамерни тънки течни филми. (10, 13, 14, 17) 

 

6. С помощта на монослойната техника на Лангмюир в комбинация с метода на 

Вилхелми за първи път е установена степента на проникване на синтетични 

енкефалини в монослоеве, съставени от различни липиди. Направено е и 

сравнително изследване на взаимодействието между синтетичен аналог на 

естествения Метионин-енкефалин и негово амидирано производно с монослоеве, 

съставени от различни по заряд фосфолипиди. Установено е, че добавянето на 

аминогрупа към С-края на невропептида повишава хидрофобния му характер и 

води до по-силно взаимодействие с изследваните липиди. Резултатите биха могли 

да намерят клинично приложение, тъй като синтетичните аналози на 

естествените невропептиди, както и техни модифицирани форми, са по-устойчиви 

при ензимна атака и биха могли да имат по-силен ефект върху прицелните 

клетки. (11, 22, 39, 46) 

 

7. Изследвано е влиянието на полярни липиди (DPPC и сфингомиелин) върху 

повърхностните свойства на Мейбомиеви очни липиди, които са от изключителна 

важност за формирането и стабилността на очния слъзен филм. Поведението на 

смесените филми по време на бавна квази-равновесна компресия и по време на 

бърза компресия/декомпресия е изследвано посредством измерване на 

повърхностното налягане и повърхностния потенциал на монослойните филми, 

както и проследяване на промяната на морфологията на филмите чрез Брюстер-

ъглова микроскопия. Квази-равновесните компресионни изотерми дават 

възможност да се определи енергията на взаимодействие на повърхността между 

Мейбомиевите очни липиди и използваните от нас DPPC и сфингомиелин. 

Установено е, че полярните липиди взаимодействат по различен начин с 
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хидрофобните Мейбомиеви очни липиди: силно взаимодействие с DPPC, водещо 

до кондензационни ефекти и формиране на големи агрегати и слабо 

взаимодействие със сфингомиелина, водещо до фазово разделяне на 

повърхностните домени при излишък на сфингомиелин. Получените от нас 

резултати са от огромно значение за получаване на „изкуствени сълзи” с 

оптимален липиден състав, повърхностни свойства и стабилност. (15, 20) 

 

8. При тестване на лекарствени препарати, използвани в клиничната практика за 

екзогенна сърфактантна терапия - Exosurf, Survanta, Curosurf, ALEC и Alveofact 

(посредством монослойна техника, тънки течни филми, Брюстер-ъглова 

микроскопия и метода на висящата капка), са установени различия в 

повърхностното им поведение и съответно в терапевтичната им ефикасност. 

Измерените физикохимични параметри показват по-добри свойства in vitro на 

съдържащите хидрофобните специфични протеини SP-B и SP-C препарати 

Curosurf и Alveofact. Изследвано е влиянието на добавянето на различни 

хидрофилни полимери (полиетиленоксид, поливинилпиролидон и декстран) за 

подобряване на повърхностните свойства на използваните клинични препарати. 

Установено е, че данните от използваните моделни системи се допълват 

убедително и могат да допринесат за изучаването на връзката между химичният 

състав и повърхностните свойства на сърфактантните препарати. Чрез моделните 

системи са получени нови факти относно ролята на отделните компоненти на 

алвеоларния сърфактант за повърхностната му активност в норма и патология. 

Получените резултатите биха намерили практическо приложение в клиничната 

практика и при терапията на респираторен дистрес синдром при деца и 

възрастни. (35, 40, 41, 42) 

 

9. Изследвани са и са сравнени повърхностните характеристики на клинични 

проби трахеални аспирати от недоносени новородени деца, страдащи от 

неонатален респираторен дистрес синдром (НРДС) – преди и след прилагане на 

сърфактантни препарати. След терапията се отчита многократно повишаване на 

фосфолипидната концентрация, което води до подобряване на повърхностните 

свойства на алвеоларния сърфактант. Сравнителният анализ на биохимичните и 



    ННААУУЧЧННИИ  ППРРИИННООССИИ  

 5

биофизичните характеристики показва, че при недоносените с НРДС 

фосфолипидната концентрация е значително по-ниска, а минималните стойности 

на повърхностното напрежение са чувствително по-високи, спямо детектираните 

стойности при здрави, доносени деца. Резултатите биха могли да се използват за 

клинична диагностика, с цел прилагане на животоспасяваща терапия с екзогенни 

сърфактантни препарати. (5, 12, 18, 45, 47, 48) 

 

10. Изследван е и ефекта от добавянето на фосфатидилхолинови липозоми след 

индуциран остър РДС при зайци. Данните от кръвно-газовия анализ, 

измерванията на  повърхностните параметри на бронхоалвеоларната лаважна 

течност, и електронно-микроскопските хистологични изследвания на срези от 

белия дроб показват, че инхалирането на животните с фосфолипидни липозоми 

води до възстановяване на изследваните биохимични и биофизични параметри и 

формиране на функционално активен повърхностен филм в алвеолите на белия 

дроб. Резултатите имат значение за приложението на фосфолипидните липозоми 

в клиничната практика при терапия на остър РДС. (6, 30, 36) 

 

11. Изследвани са механизмите, чрез които инхалационният анестетик халотан 

оказва цитотоксичен ефект върху клетъчната линия А549, която е използвана като in 

vitro модел на алвеоларните пневмоцити от тип ІІ. Установени са промени в 

клетъчната физиология, клетъчната адхезия и върху метаболитната активност 

(способност за синтез и секреция на алвеоларен сърфактант) на тези клетки, в 

резултат на взаимодействието им с халотана. Направен е сравнителен анализ на 

състава на белодробен сърфактант, изолиран от свински бял дроб и синтезиран от 

клетъчната линия А549, и резултатите от проведените тънкослойна хроматография, 

електрофореза и тензиометрични измервания показват значителни различия между 

двете тествани моделни системи. (3, 29)  
 

12. Изследвани са микробиални хранителни среди с различен източник на 

въглерод (керосин, зехтин, фенантрен, глицерин, хексадекан, хептан, парафин, 

нафталин, ленено олио, слънчогледово олио и машинно масло), в които са 
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култивирани микроорганизми от видовете Pseudomonas aeruginosa и Pseudomonas 

fluorescens. Установено е, че в стационарната си фаза бактериите продуцират и 

секретират в средата повърхностно-активни рамнолипиди, улесняващи 

достъпността до замърсяващи околната среда органични съединения, които им 

служат за въглеродни източници. Изследвани са повърхностното поведение (чрез 

метод на Вилхелми и тънки течни филми), липидния и белтъчния състав, 

хидрофобността и емулгиращата активност на отделните културални среди и е 

определен въглеродния източник, при който има най–добро развитие на 

мироорганизмите. Най-ниско повърхностно напрежение беше измерено при 

културални среди с въглероден източник фенантрен, хексадекан и зехтин, а най-

високо – при култивиране на хептан и нафтален. Изследванията имат огромно 

екологично значение за биоремедиацията на почви и води от високомолекулни 

органични замърсители. (4, 31, 33, 34) 

 

13. Установено са значителни различия в липидния състав, структурната 

организация и физикохимичното поведение на нативни липидни екстракт от 

плазмени мембрани на фибробласти, които са култивирани в триизмерен обем 

(3D-клетки) и в монослой (2D-клетки). Отчетена е завишена концентрация в 3D-

клетките на двата главни микродоменообразуващи (rafts) липиди – сфингомиелин 

и холестерол, което води до увеличена ригидност, намален пермеабилитет и (в 

случая на увеличена концентрация на сфингомиелин) – до предотвратяване на 

прекисното окисление на фосфолипидите в мембраните на 3D-клетките. 

Детектираните разлики в липидния състав на 2D и 3D клетките влияят силно на 

повърхностното им поведение, като се отчитат различни стойности на 

равновесните и динамичните повърхностни характеристики, както и на измерения 

повърхностен потенциал. Добавянето на компенсаторни количества от 

сфингомиелин към плазмените екстракти от 2D-клетките доближава стойностите 

на повърхностните характеристики до тези, отчетени при 3D фибробластите. (8, 

16) 

 

14. Изследвани са промените, които настъпват на въздушно/водната фазова 

граница при добавяне на растителния фотосинтетичен белтък цитохром b6f 
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комплекс (изолиран от топола), към предварително формирани и различни по 

заряд липидни монослоеве (от фосфатидилглицерол, фосфатидилхолин или 

стеариламин). Резултатите показват, че присъствието на разтворимия цитохром 

b6f комплекс в субфазата под нанесените липидни монослоеве води много бързо 

до значителни промени в повърхностната морфология и хомогенност на 

смесените филми, като флуидизира липидния монослой и води до формиране на 

плътно пакетирани липидни агрегати на повърхността. За първи път е изследвано 

взаимодействието между Лангмюирови монослоеве, формирани от специфичния 

за тилакоидните мембрани липид моногалактозилдиацилглицерол (MGDG) и 

растителния фотосинтетичен белтък цитохром b6f комплекс.  Повърхностно 

налягане/площ изотермите на смесените монослоеве са анализирани чрез 

повърхностния модул на компресия и 2D вариационното уравнение на 

състоянието. В допълнение, липид-белтъчното взаимодействие е изследвано и 

чрез промяната в повърхностният потенциал и е визуализирано и с изображения, 

направени с Брюстер-ъглов микроскоп. Резултатите показват специфично 

взаимодействие между MGDG и цитохром b6f комплекса, което води до извличане 

на липидни молекули от повърхността, като този ефект вероятно се дължи на 

формиране на водородни връзки между галактозната липидна глава на липида и 

белтъчната част на цитохром b6f. (9, 23) 

 

15. Посредством Брюстер-ъглова микроскопия (БАМ) са изследвани 

междумолекулни взаимодействия между предварително формирани 

фосфолипидни монослоеве и мембранно-активни агенти. Показани са промени в 

размера и опаковката на повърхностните домени, както и промени във 

флуидитета на смесените монослоеве, в резултат на проникването на изследвани 

биологично активни молекули – животински и растителни белтъци, нативни и 

синтетични липиди, полимерни молекули и др. Получените резултати биха могли 

да се използват за изучаване на повърхностните взаимодействия в мембранни 

структури при пенетрацията на различни лекарствени и козметични вещества. (7, 

9, 11, 37, 38, 39) 
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16. Изследван е ефекта на интерлевкин-6 (IL-6) върху експресията на 

специфичния сърфактантен белтък SP-A в белодробна клетъчна линия А549. 

Получените резултати показват, че инкубирането на А549 клетките с IL-6 за 

различно време значително променя нивото на експресия на  SP-A в моделните 

клетки. Установена е негативна корелация между нивата на IL-6 и SP-A. (19) 

 

17. За първи път са изследвани гастрални аспирати (ГА) от недоносени 

новородени с неонатален респираторен дистрес синдром, с цел установяване 

сърфактантна зрялост. Направен е биохимичен анализ на белтъчното и 

липидното съдържание на ГА в изследваните групи деца. Посредством 

тънкослойна хроматография са идентифицирани индивидуалните фосфолипидни 

компоненти. Повърхностното напрежение на ГА е изследвано чрез метода на 

висящата капка, като са определени повърхностните параметри на тестваните ГА 

в равновесни и в динамични условия. Получените резултати показват, че се 

наблюдава повишение на белтъчната и фосфолипидната концентрация в ГА с 

напредване на бременността, както и значителни различия в индивидуалния 

фосфолипиден профил на аспиратите при недоносени и доносени деца. По 

отношение на повърхностните характеристики най-голяма разлика между 

изследваните групи се наблюдава при стойностите на минималното повърхностно 

напрежение (γmin, m/Nm): докато при доносените деца се регистрира по-ниско 

повърхностно напрежение, то при недоносените се достигат значително по-

високи стойности, което определя γmin  като най-информативен от изследваните 

параметри. Получените резултати биха могли да намерят приложение в 

клиничната практика за бързо и лесно определяне на сърфактантна зрялост при 

недоносени деца с НРДС, с оглед прилагане на животоспасяваща терапия с 

екзогенни сърфактанти (49, 51) 

 

IIII..  ППррииннооссии  сс  ммееттооддииччеенн  ии  ннааууччнноо--ппррииллоожжеенн  ххааррааккттеерр    
 
 
18. Намерена е експериментална система, която формира в лабораторни условия 

ламеларна Lα, обратна хексагонална HII и бислойна кубична QII фаза и позволява 
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да се сравняват повърхностните характеристики на тези три течно-кристални 

фази при една и съща температура и при еднакви други условия. (1, 2, 7) 

 
19. Демонстрирано е, че неламеларните липидни фази са подходяща система за 

моделиране и тестване на локални мембранни дефекти на гранични повърхности, 

което е от важно значение при изследване на явленията на адсорбция, разтичане 

и на взаимодействията на мембранните липиди, както с нативни, така и с 

различни лекарствени и козметични мембранно-активни агенти. (1, 2, 16, 17) 

 

20. Направените за първи път биохимични и биофизични анализ на гастрални 

аспирати от новородени деца показва, че стойностите на γmin при недоносените 

новородени с НРДС са значително по-високи, в сравнение със здравите доносени 

деца и статистически достоверни. Както при трахеални аспирати, така и при 

тестваните от нас гастрални аспирати, този параметър би могъл успешно да се 

използва за бързо диагностициране на респираторни нарушения. В резултат на 

изследванията на гастрални аспирати от доносени и недоносени новородени 

очакваме да бъде създадена бърза, удобна и точна методика за диагностика на 

респираторни нарушения, свързани с липсата и/или инактивация на алвеоларен 

сърфактант. В допълнение, анализът на гастрални аспирати за диагностика на 

алвеоларни патологии би ограничило прилагането на значително по-инвазивните 

техники, използвани до този момент в клиничната практика. (49, 50, 51) 

 
София          
01.06.2012 година     /д-р Албена Йорданова/ 

 


