
 

ПЛАТФОРМА КЛЕТЪЧНИ ТЕХНОЛОГИИ 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

Научни направления:  

 ЖИВИ КЛЕТЪЧНИ БИОСЕНЗОРИ ЗА ОЦЕНКА НА БИОСЪВМЕСТИМОСТ 

 

Фиг.1 Оценка на повърхностната биосъвместимост на полидиметилсилоксаново базираните 
субстрати poly(dimethylsiloxane-b-acrylic acid) (PAA) and poly(dimethylsiloxane-b-vinyl pyrrolidone) 
(PVP) извършена с жив клетъчен биосензор.  



Едно от най-съвременните и бързо развиващи се направления в областта на биосензорите е 
използването на живи клетки за събиране, обработка и интерпретиране на сигнали от околната 
среда. Предимството им се състои във възможнастта да извършват едновременна оценка на 
сложна комбинация от параметри на околната среда, оказващи влияние върху биологичните 
системи, като адхезивност, наличие на специфични сигнали направляващи клетъчната 
диференциация, физични и химични характеристики на субстрата, миграция, цитотоксичност и др. 

Създаването на генетично манипулирани клетки с качества на биосензори  намира широко 
приложение в оценка качествата на нови материали, създадени за нуждите на репаративната 
медицина и разработването на нови подходи за диференциация на стволови клетки. 

Дейности и научна експертиза: 

1. Създаване на клетъчни линии, стабилно експресиращи флуоресцентно белязани протеини от 
адхезомния комплекс - биосензори за оценка на повърхностна биосъвместимост 

2. Стандартизиране поведението на биосензори (спредиране, поляризация, развитие на 
фокални и фибриларни адхезии, миграция и др.) върху естествени биологични субстрати 

3. Използване на биосензори за оценка на повърхностната биосъвместимост на нови материали, 
създадени за репаративната медицина  

Технологичен капацитет:  

- Създаване на линии/клонове от еукариотни клетки, стабилно експресиращи екзогенни, 
флуоресцентно-белязани белтъци 

- Характеризиране поведението (нива на експресия, посттранслационни модификации, клетъчна 
локализация) на екзогенни хибридни белтъци, стабилно експресирани в еукариотни клетки 

- Оценка на адхезивния потенциал на естествени биоматериали и изкуствени полимерни 
субстрати 

Екип: 

Проф. дбн Румен Панков; гл. ас. д-р Надежда Стефанова; гл. ас. д-р Георги Георгиев; докторанти 
и студенти магистри 

Партньори:  

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) – БАН 

По-важни публикации: 

 Ivanova SI, Chakarov S, Momchilova A and Pankov R. Live-cell biosensor for assessment of 
adhesion qualities of biomaterials. Materials Science and Engineering: C. 78: 230-238, 2017. 

 Svetlana I.Ivanova,Stoyan A.Chakarov,Roumen G.Pankov   Formation of Fibrillar Adhesions 
Correlates with Spreading but Does not Depend on Cell Polarization Comptes rendus de 
l’Acade'mie bulgare des Sciences 71 (11): 1495-1501, 2018 

 Pankov R and Momchilova A., Cell Adhesions and Signaling – a Tool for Biocompatibility 
Assessment, In: NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, p. 1-20, 
Springer Verlag, Edd. Shastri V., and Altankov, G., 2010 

 Green JA, Berrier AL, Pankov R, Yamada KM., Beta1 integrin cytoplasmic domain residues 
selectively modulate fibronectin matrix assembly and cell spreading through talin and Akt-1. J Biol 
Chem. 284(12):8148-59, 2009. 



 Pankov R and Momchilova A., Fluorescent labeling techniques for investigation of fibronectin 
fibrillogenesis, Sharona Even-Ram and Vira Artym (eds.), Methods Mol Biol.522:261-74, Humana 
Press, 2009.  

 Roumen Pankov, Yukinori Endo, Sharona Even-Ram, Masaru Araki, Katherine Clark  Edna 
Cukierman, Kazue Matsumoto, and Kenneth M. Yamada, A Rac Switch Regulates Random versus 
Directionally Persistent Cell Migration, J Cell Biol. 170: 793-802, 2005. 46.  

 Clark K, Pankov, R, Travis MA, Askari JA, Mould AP, Craig SE, Newham P, Yamada KM, Humphries 
MJ. A specific α5β1-integrin conformation promotes directional integrin translocation and 
fibronectin matrix formation. J Cell Sci. Jan 15;118(Pt 2):291-300, 2005.  

 Pankov, R., Cukierman, E., Katz, B-Z., Matsumoto, K., Lin, D.C., Lin, S., Hahn, C., and Yamada, K.M. 

Integrin dynamics and matrix assembly: tensin-dependent translocation of 51 integrins 
promotes early fibronectin fibrillogenesis. J. Cell Biol. 148: 1075-1090, 2000. 

 

Проекти : 

 Клетъчни адхезивни контакти - потенциален сензорен елемент за оценка на повърхностна 
биосъвместимост, Договор ДО1-1261/07 – ръководител - проф. Р. Панков  



 ПОЛУЧАВАНЕ И ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА ЛИНИИ ОТ ПЛУРИПОТЕНТНИ И МУЛТИПОТЕНТНИ 
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ 

Стволовите клетки са характерни с голямата си възможност за самообновяване и диференциране 
до различни клетъчни типове от възрастния организъм. Това осигурява възможност за 
лабораторно продуциране на голям брой различно диференцирани клетки с нормален кариотип, 
подходящи за научни изследвания и високоефективно тестване на нови фармакологични агенти. 
Целта на нашата група е установяването на набор от добре характеризирани линии от 
плурипотентни и мултипотентни стволови клетки от човек и различни животински видове, както 
и въвеждане на съществуващи, така и създаване на нови и/или оптимизирани протоколи за 
тяхното диференциране. 

  

 

Фиг. 2 Характеризиране на линия човешки ембрионални стволови клетки  

Дейности и научна експертиза: 

1. Създаване на линии от човешки ембрионални и мезенхимни стволови клетки 



2. Характеризиране на линии от стволови клетки по експресия на специфични маркери 
(имунофлуоресценция, имуноблотинг, ембриоидни тела и др) 

3. Въвеждане, оптимизиране и създаване на нови протоколи за диференциация на стволови 
клетки   

Технологичен капцитет: 

- Създаване на линии от човешки ембрионални стволови клетки (изолиране на вътрешна 
клетъчна маса, култивиране върху подхранващ слой, криоконсервиране) 

- Характеризиране на плурипотентни и мултипотентни стволови клети (имунофлуоресцентно 
доказване експресията на специфични маркери, PCR, формиране на ембриоидни тела, 
кариотипиране) 

- Диференциране на стволови клетки (невронални, епителни и мезенхимни деривати) 

Екип: 

Проф. дбн Румен Панков; гл. ас. д-р Борислав Арабаджиев; гл. ас. д-р Петър Ефтимов, докторанти 
и студенти магистри 

Партньори:  

Институт по биология и имунология на размножаването (ИБИР) – БАН 

По-важни публикации: 

 Arabadjiev B, Petkova R, Chakarov S, Pankov R, Zhelev N. We heart cultured hearts. A comparative 
review of methodologies for targeted differentiation and maintenance of cardiomyocytes derived 
from pluripotent and multipotent stem cells. BioDiscovery 2014; 14: 2; DOI: 
10.7750/BioDiscovery.2014.14.2 

 Petkova, R., Arabadjiev, B., Chakarov, S., & Pankov, R. Current state of the opportunities for 
derivation of germ-like cells from pluripotent stem cells: are you a man, or a mouse?. 
Biotechnology & Biotechnological Equipment, 28(2), 184-191, 2014.  

 Петкова Р., Чакъров С., Панков Р., Стволови клетки, 2012, Академично издателство „Проф. 
Марин Дринов” ISBN 978 954 322 517 0, второ издание 2014 год., ISBN 978-954-322-798-3 

 Arabadjiev В, Petkova R, Momchilova A, Chakarov S, Pankov R. Of mice and men – differential 
mechanisms of maintaining the undifferentiated state in mESC and hESC. Biodiscovery 2012; 3: 1; 
DOI: 10.7750/BioDiscovery.2012.3.1 

 Arabadjiev B, Petkova R, Nonchev S, Chakarov S, Momchilova A, Pankov R, Derivation of human 
embryonic stem cell line from discarded ivf morula, Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des 
Sciences, 63 (12), 1765-1770, 2010  

 Arabadjiev B, Petkova R, Chakarov S, Momchilova, A and Pankov R., Do we need more human 
embryonic stem cell lines?, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 24(3),1921-1927, 2010.. 

 

Проекти: 

 Получаване на линии от ембрионални стволови клетки и изследване на способността им 
да се диференцират до овоцити в ин-витро условия, МОН, ДО 02-180/08– ръководител - 
проф. Р. Панков  

  



 РАЗРАБОТВАНЕ НА ТРИИЗМЕРНИ (3D) КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ 

Сегашните познания за клетъчното поведение са придобити главно от проучвания върху клетки, 
култивирани като конвенционални монослойни култури. Този опростен подход е предоставил 
огромно количество знания, но съвременните данни показват, че отглеждането на клетки върху 
изкуствени твърди и плоски пластмасови подложки води до съществени разлики в основни 
физиологични процеси като адхезия, пролиферация, клетъчна сигнализация, миграцията и 
апоптоза, в сравнение с еластичната триизмерна среда на тъканите. Това налага разработването 
на триизмерни (3D) клетъчни култури, които успешно имитират in vivo условията в 
многоклетъчния организъм. Разработването на нови 3D култури създава възможност за 
получаване на in vivo релевантни знания, както и за оценка въздействието на различни 
биологично активни вещества в in vivo-подобни условия. 

 

 

Фиг. 3 Характеризиране на триизмерна клетъчна култура от фибробластната клетъчни линия 
GD25. 



Дейности и научна експертиза: 

1. Разработване на 3D клетъчни култури, основани на клетъчно-отложен, естествен извънклетъчен 
матрикс 

2. Характеризиране на клетъчната сигнализация, регулираща пролиферацията, диференциацията, 
миграционната активност и апоптозата в 3D клетъчни култури 

3. Изследване механизмите на въздействие на биологично активни вещества в in vivo-подобни 
условия чрез използване на 3D клетъчни култури 

Технологичен  капацитет:  

- Създаване на 3D клетъчни култури, основани на клетъчно-отложен, естествен извънклетъчен 
матрикс 

- Оценка на промените в клетъчната морфология, сигнализация и физиология 
(имунофлуоресценция, имуноблотинг с фосфоспецифични антитела, тестове за пролиферация, 
апоптоза, миграция, стареене и др.) 

Екип:   

- проф. дбн Румен Панков; гл. ас. д-р Надежда Стефанова; гл. ас. д-р Георги Георгиев; докторанти 
и студенти-магистри 

Партньори: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ), БАН 

По-важни публикации: 

 Skrobanska, R., Evangelatov, A., Stefanova, N., Topouzova‐Hristova, T., Momchilova, A., & 
Pankov, R. Cell proliferation in in vivo‐like three‐dimensional cell culture is regulated by 
sequestration of ERK1/2 to lipid rafts. Cell proliferation.47(4), 336-346, 2014 

 Aleksandar Evangelatov and Roumen Pankov The Evolution of Three-Dimensional Cell Cultures 
Towards Unimpeded Regenerative Medicine and Tissue Engineering, Regenerative Medicine 
and Tissue Engineering, Prof. Jose A. Andrades (Ed.), (2013). ISBN: 978-953-51-1108-5, InTech, 
DOI: 10.5772/55564. Available from: http://www.intechopen.com/books/regenerative-
medicine-and-tissue-engineering/the-evolution-of-three-dimensional-cell-cultures-towards-
unimpeded-regenerative-medicine-and-tissue-  

 Staneva G, Lupanova T, Chachaty C, Petkova D, Koumanov K, Pankov R, Momchilova A. 
Structural organization of plasma membrane lipids isolated from cells cultured as a monolayer 
and in tissue-like conditions. J Colloid Interface Sci. Jul 1;359(1):202-9, 2011 

 Alexander Evangelatov, Ralica Skrobanska, Alexander Kyumurkov, Roumen Pankov, Three-
Dimensional Environment Stimulates RhoA Activation in Fibroblast Cells, Comptes Rendus de 
L'Academie Bulgare des Sciences, 64(4), 553-558, 2011 

 Lupanova T, Stefanova N, Petkova D, Staneva G, Jordanova A, Koumanov K, Pankov R, 
Momchilova A., Alterations in the content and physiological role of sphingomyelin in plasma 
membranes of cells cultured in three-dimensional matrix, Mol Cell Biochem., 340 (1-2), 215-
222, 2010. 

 Stefanova N, Staneva G, Petkova D, Lupanova T, Pankov R, Momchilova A. Cell culturing in a 
three-dimensional matrix affects the localization and properties of plasma membrane 
cholesterol, Cell Biol Int. Oct;33(10):1079-86, 2009. 

 Jordanova A, Stefanova N, Staneva G, Pankov R, Momchilova A, Lalchev Z. Surface properties 
and behavior of lipid extracts from plasma membranes of cells cultured as monolayer and in 
tissue-like conditions, Cell Biochem Biophys. 54(1-3):47-55, 2009. 

http://www.intechopen.com/books/regenerative-medicine-and-tissue-engineering/the-evolution-of-three-dimensional-cell-cultures-towards-unimpeded-regenerative-medicine-and-tissue-
http://www.intechopen.com/books/regenerative-medicine-and-tissue-engineering/the-evolution-of-three-dimensional-cell-cultures-towards-unimpeded-regenerative-medicine-and-tissue-
http://www.intechopen.com/books/regenerative-medicine-and-tissue-engineering/the-evolution-of-three-dimensional-cell-cultures-towards-unimpeded-regenerative-medicine-and-tissue-


 Damianova R, Stefanova N, Cukierman E and Momchilova A, Pankov R, Three-dimensional 
matrix induces sustained activation of ERK1/2 via Src/Ras/Raf signaling pathway, Cell Biol 
International, 32:229-34, 2008. 

 Cukierman, E., Pankov, R., and Yamada, K. M.  Cell interactions with 3D matrices.  Curr. Opin. 
Cell Biol.  14: 633-640, 2002. 

 Cukierman, E., Pankov, R., Stevens, D. R., and Yamada, K. M. Taking cell-matrix adhesions to 
the third dimension. Science 294: 1708-1712, 2001. 

 

Проекти: 

 Клетъчен покой: Роля на клетъчната компартментализация на извънклетъчно сигнално-
регулираните кинази (ERK), ФНИ, ДФНИ-Б02/13/14– ръководител - проф. Р. Панков 

 Трансмембранен пренос на сигнали в триизмерен матрикс, МОН, Договор ВУ-Б-01/05 – 
ръководител - проф. Р. Панков  

 Изследване на ултраструктурната организация на триизмерна клетъчна култура, 
образувана от миши фибробласти от линията GD25, СУ «Св. Климент Охридски», Договор 
№ 088/2007– ръководител - проф. Р. Панков  

 

 

 

  



 НОВИ НАНОЧАСТИЦИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В БИОМЕДИЦИНАТА – БИОЛОГИЧНА 
АКТИВНОСТ, ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ И ДОСТАВЯНЕ НА БИОАКТИВНИ СЪЕДИНЕНИЯ  

Поради засиления научен интерес към наночастиците като преносители на БАВ, нашата работна 
група изследва цитотоксичността, интернализацията и освобождаването на биологично-активния 
товар от нови наночастици, полиплекси или нанокапсули, създадени от групата към Института по 
полимери, БАН. Наноносителите са проектирани да бъдат биосъвместими, нетоксични и 
биоразградими. Интернализацията и освобождаването на товара може да се осъществи чрез 
различни пътища в клетката – ендоцитозен (клатрин или кавеолин-зависим), ензимен, 
лизозомална секреция, везикуларна секреция и чрез контролирана дифузия или постепенно 
разрушаване на полимерната обвивка. Различните механизми са от значение за ефективността на 
наноносителите в биомедицинските изследвания и могат да се проследят чрез директни 
(микроскопски) и индиректни методи. 

 

Дейности и научна експертиза: 

1. Оценка на цитотксичност (директна и в резултат на потенциално метаболизиране) чрез 
ензимно-базирани количествени тестове; 

2. Оценка на морфологични промени; мембранен пермеабилитет; клетъчна пролиферация и др. 
Установяване на път на интернализация – ендоцитозен или трансмембранен;  

3. Отчитане ефективност на трансфекция (при частици, носещи ДНК) 

 

 

Фиг. 5 Полимерни наночастици за доставяне на ДНК чрез метода на катйонни мицели 



 

 

Фиг. 6 Изследване интернализацията на наночастици в модели на човешки клетъчни линии 

 

Технологичен  капацитет:  

- Клетъчно култивиране, клетъчни манипулация (трансфекция, имунофлуоресцентно оцветяване 
и др.), биохимични и микроскопски изследвания (светлинен, фазов контраст, флуоресцентен, 
конфокален, ТЕМ и SEM), анализ на избражения, анализ на цитотоксичността (МТТ, МТС, 
кометен тест, AnexinV / PI, Cytodeath и др.). 

Екип:   

Проф. Светла Петрова, доц. д-р Таня Топузова-Христова, доц. д-р Веселина Москова-Думанова, 
доц. д-р Йордан Думанов, гл.ас. Кирилка Младенова, ас. Павел Видев, докторант Ралица Велева, 
лаборант Деница Мелнишка 

Партньори: Институт по полимери, БАН 

По-важни публикации: 

 E. Haladjova, S. Halacheva, D. Momekova, V. Moskova-Doumanova, T. Topouzova-Hristova, K. 
Mladenova, J. Doumanov, M. Petrova, S. Rangelov. Polyplex Particles Based on Comb-Like 
Polyethylenimine/Poly(2-ethyl-2-oxazoline) Copolymers: Relating Biological Performance with 
Morphology and Structure. Macromol. Biosci. 2018, 1700349. 
https://doi.org/10.1002/mabi.201700349  

 Radostina Kalinova, Jordan A. Doumanov, Kirilka Mladenova, Dushica Janevska, Milena 
Georgieva, George Miloshev, Tanya Topouzova-Hristova, and Ivaylo Dimitrov. Rational Design 
of Polypeptide-Based Block Copolymer for Nonviral Gene Delivery, Chemistry Select 2017, 2, 
12006 – 12013; DOI: 10.1002/slct.201702403 

 Haladjova, E., Kyulavska, M., Doumanov, J., Topouzova-Hristova, T., Petrov, P. Polymeric 
vehicles for transport and delivery of DNA via cationic micelle template method. Colloid Polym 
Sci (2017). https://doi.org/10.1007/s00396-017-4193-7  

 T. Vladkova, I. Ivanova, A. Staneva, M. Albu-Kaya, A. Shalaby, V. Moskova-Doumanova, A. 
Kostadinova, Preparation and Biological Activity of New Collagen Composites, Part III. 



Collagen/(Ag/RGO) and Collagen/(Ag/RGO/SiO 2) Composites. Journal of Archives in Military 
Medicine, 5(2), 2017, e57454 

 Todorka G. Vladkova, Iliana A. Ivanova, Anna D Staneva, Madalina G Albu, Ahmed S A Shalaby, 
Tanya I Topouzova, Anelia S Kostadinova. Preparation and Biological Activity of New Collagen 
Composites Part II: Collagen/Reduced Graphene Oxide Composites. J Arch Mil Med. 2017 
February; 5(1):e46406; doi: 10.5812/jamm.46406 

 Madalina G. Albu, Todorka G. Vladkova , Iliana A. Ivanova, Ahmed S. A. Shalaby, Veselina S. 
Moskova-Doumanova, Anna D. Staneva, Yanko B. Dimitriev, Anelya S. Kostadinova, Tanya I. 
Topouzova-Hristova. 2016. Preparation and Biological Activity of New Collagen Composites, 
Part I: Collagen/Zinc Titanate Nanocomposites. Applied Biochemistry and Biotechnology, 
180(1):177-93; DOI 10.1007/s12010-016-2092-x  

 Emi Radoslavova Haladjova, Silvia S Halacheva, Vilma Posheva, Ekaterina Peycheva, Veselina 
Moskova-Doumanova, Tanya Topouzova-Hristova, Jordan Doumanov, Stanislav Miletiev 
Rangelov. Comb-like Polyethyleneimine-based Polyplexes: Balancing Toxicity, Cell 
Internalization, and Transfection Efficiency via Polymer Chain Topology. 2015. Langmuir 31 
(36), pp 10017–10025 DOI:10.1021/acs.langmuir.5b02408  

 T. Topouzova-Hristova, K. Mladenova, V. Moskova-Doumanova, R. Kalinova, E. Haladjova, I. 
Dimitrov, S. Rangelov, J. Doumanov. 2015. METHOD FOR DETECTION OF POLYCATIONIC 
NANOPARTICLES LOADED WITH DNA IN EUKARYOTIC CELLS, Science & Technologies, том:5, 
брой:3, стр.87-91 

 

Проекти: 

 Пробиотици и здраве: механизми на полезно действие при подбрани български щамове 
млечно-кисели бактерии МОН, КП-06-ОПР03/16;  

 Асоциация на бестрофин-1 с мембранни домени в моделни монослоеве и епителни 
клeтки - предпоставка за иновативни терапии за дегенерации на ретината, МОН, КП-06- , 
Ръководител: Доц. Йордан Думанов  

 Дизайн на нови супрамолекулни наночастици: сферични нуклеинови киселини с 
полимерни и липозомни ядра, МОН, ДН 19/8  

 Фитохимично и биологично проучване на видове от род Inula (Asteraceae) от българската 
флора – нови източници на биологично активни вещества, МОН,  ДН 09 /11 от 16.12.2016  

 Нови полимери, полимерни наночастици и нанокапсули за пренос на биологични 
молекули, МОН, ДФНИ-Т02/7  

  



 КЛЕТЪЧНА СИГНАЛИЗАЦИЯ, СОРТИРАНЕ НА БЕЛТЪЦИ И КЛЕТЪЧНА ПОЛЯРИЗАЦИЯ  

 МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ДЕЙСТВИЕ НА СЕКРЕТОРНИ ФОСФОЛИПАЗИ 
А2 ПРИ ФИЗИОЛОГИЧНИ И ПАТОФИЗИОЛОГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ.   

 

Основен модел използван в изследванията на клетъчната полярзация и сортирането на белтъци 
в нашата група е човешкият бестрофин-1 (hBest1), представител на Ca2+ - зависимите анионни 
канали, който се локализира главно по базолатералната мембраните на ретиналния пигментен 
епител (РПЕ) и нервни клетки с все още ненапълно изяснена и дискусионна функция. Мутации в 
гена BEST1, кодиращ hBest1 в ретиналния пигментен епител, са отговорни за генерализирани 
увреждания на ретината, известни като бестрофинопатии. Установено е и участието му в 
патологията на различни невродегенеративни заболявания като болестите на Алцхаймер и 
Паркинсон, епилепсия и др. Чрез изследвания в моделни мембранни системи ние показахме 
вторичната структура на пречистения hBest1 и че взаимодействията между чистия hBest1 и 
монослоеве от POPC се осъществяват в районите на полярните глави на фосфолипидите. Нашите 
изследвания са насочени към създаване на актуален модел за молекулярния механизъм на 
действие на hBest1. 

Секреторните Фосфолипази А2 (PLA2, ЕС 3.1.1.4) играят ключова роля във физиологични процеси 
като ремоделирането на фосфолипидните мембрани, клетъчната пролиферация и сигналната 
трансдукция. За някои от тях се доказа съществуването на специфично структурно 
«фармакологично място», различно от ензимния активен център и свързано с проявата на т.нар. 
фармакологични ефекти (възпаление, болка, миотоксичност, невротоксичност, хемолиза, тъканно 
увреждане и др.,), чиито молекулярни механизми са все още неизяснени. Това налага дизайн и 
насочен синтез на специфични инхибитори, които ще осигурят възможност за селективен контрол 
върху ензимната и фармакологичната активности с цел изясняване на молекулярния механизъм 
на токсичното действие и евентуално приложение в клиничната диагностика.  

 

Дейности и научна експертиза: 

Изследване на фармакологични ефекти - поддържане на мембранната хомеостаза, цито- и 
невротоксичност, апоптоза, индуциране на възпалителни процеси, клетъчна сигнализация в 
ракови и неракови клетки, потенциално участие в невродегенеративни заболявания. Анализи на 
междумолекулни взаимодействия (белтък-белтъчни, белтък-липидни). 

Клетъчно култивиране. Изолиране, пречистване и охарактеризиране на белтъци, нуклеинови 
киселини, липиди и захари. Ензимна кинетика и фармакокинетика. Инхибиране на ензимната и 
фармакологична активности. Моделни мембранни системи – Лангмюирови монослоеве, 
липозоми. Тенсиометрични изследвания. Потенциален модел за диагностични цели. 

 

Фиг. 7. Representative tapping mode AFM images of hBest1 LB-films on glass slides transferred at 
surface pressure 20 mN/m in (A) error mode and (B) 3D mode. (C) Heightprofile from the dashed line in 
(A). 



 

 

Fig. 8. A. Light microscopy images of HepG2 cells treated with: sPLA2; NV; RV; VAC; MP; and PP, made 
after 2 h of incubation. B. Cell viability of HepG2 cells (2 x 105), following 2 h treatment with different 
concentrations of: sPLA2; NV; RV; VAC; MP; and PP. Data are represented as means ± SEM (n = 3). C. Cell 
viability of HepG2 cells ( 2x 105) assayed at 24 h, 48 h and 72 h of cultivation in a new medium at 37 °C, 
after treatment of the cells for 2 h with different concentrations of: sPLA2; NV; RV; VAC; MP; and PP. 
Data are represented as 
means ± SEM (n = 3). 

 

Технологичен капцитет  

Хроматографски, спектрофотометрични и електрофоретични методи (2D електрофореза, 
протеомен анализ) на белтъци и нуклеинови киселини, Western блот, методи за 
охарактеризиране на въглехидрати, определяне на различни ензимни активности, инхибиране на 
ензимите, моделни мембранни системи, тенсиометрични методи 
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 БИОБАНКИРАНЕ НА СОМАТИЧНИ И СТВОЛОВИ КЛЕТКИ 

Дейности и научна експертиза: 

Изследвания върху ефективността на репрограмиране на клетъчни популации от различни 
източници 

 Сравнителни изследвания на плурипотентни клетки от различни източници  

Мезенхимни плурипотентни клетки (костен мозък, умбиликална кръв, периферна кръв, 
мастна тъкан) 

Ембрионални стволови (вътреклетъчна маса) 

Екстраембрионални плурипотентни (плацента, хорион, пъпна връв) 

Репродуктивни клетки (епителни, гранулозни, герминативни) 

Пациент-специфични соматични клетки 

 Изолиране и характеризиране на нови репрограмирани клетъчни линии 

 Изследване на условията за репрограмиране 

 Методи за репрограмиране (химични, физични, генетични) 

Хранителни среди 

 Криоконсервация 

 Биомиметици и органоиди 

                         

Фиг. 1. Адипогенна диференциация на 3Т3 ембрионални миши фибробласти (Konakchieva et al. 
2019) 

 

 

 



 Изследване на функционални характеристики на репрограмирани клетъчни линии  

Самообновяване, преживяемост и апоптоза 

 Манипулиране и контрол на клетъчния цикъл  

 Геномна стабилност и епигенетика 

 Насочена диференциация и плурипотентен потенциал 

 Фенотипно характеризиране на биологични маркери 

 

 

 

 

Фиг. 2. Effect of in-vitro melatonin on cytoskeletal actin and CD25 + expression. Actin microfilaments 
(green) and CD25 + (red) expression in non-treated and treated with melatonin cultures of PBMC 24, 
72 and 120h post-activation with PHA (5μg / ml) (Georgiev G. et al. 2018) 

 

Технологичен капацитет  

Налични клетъчни линии в банката на катедра Цитология, хистология и ембриология, БФ 
 



Име на 
клетъчна 

линия 
Произход Тип Категория Източник Бележки 

GD25 Мишка 
Фибробласто-

подобни 
Трансформирана 
клетъчна линия 

Получени чрез 
диференциация 
от ембрионална 

стволово-
клетъчна линия 

G201 

Нокаут за 
интегрин бета 

1 

GD25β1 Мишка 
Фибробласто-

подобни 
Трансформирана 
клетъчна линия 

Стабилно 
трансформиран 

клон на GD25 

Експресират 
интегрин бета 

1  

 
GD25 

GFP-and 
RFP-beta 

actin 
 

Мишка 
Фибробласто-

подобни 
Трансформирана 
клетъчна линия 

Трансфектирани 
с β-actin-GFP 
GD25 клетки 

Експресират 
β-actin–GFP 

протеин 

NS0 Mишка 
Лимфобласто-

подобни 
Туморни 

Получени от 
миелома при 

мишки 

Суспензионна 
култура от 
антитяло-

продуциращи 
клетки 

MDCK / 
MDCKII 

Куче 
Епитело-
подобни 

 
Бъбречно-

епителни клетки 
от куче 

Поляризирани 
епителни 

клетки 

А549 Човек 
Епитело-
подобни 

Туморни 
Човешки 

белодробен 
карцином 

Адхерентни 

hFSC Човек 
Епитело-
подобни 

Туморни 
Човешки клетки 

от 
фибросаркома 

Адхерентни 

HFF Човек 
Фибробласто-

подобни 
 

Човешки 
фибробласти от 

кожа 
(препуциум) 

Адхерентни, 
подходящи за 
подхранващ 
слой за ЕС 

клетки 

DPSC Човек 
Мезенхимни 

стволови 
клетки 

 

Изолирани от 
човешки 

кътници при 
вадене 

 

NIH/3T3 Мишка 
Фибробласто-

подобни 
 

Ембрионални 
миши 

фибробласти 
Адхерентни 

SIRC Заек 
Епитело-
подобни 

 
Получени от 
роговица на 

нормален заек 
Адхерентни 

HepG2 Човек 
Епитело-
подобни 

Туморни 
Клетки от 

чернодробен 
карцином 

Адхерентни 



YAC-1 Мишка 
Лимфобласто-

подобни 
Трансформирана 
клетъчна линия 

Лимфомни 
клетки, 

получени чрез 
инокулиране с 
вирус в мишка 

Суспензионна, 
чувствителна 

към NK-клетки 

SK-Mel-1 Човек 
Епитело-
подобни 

Туморни 

Получени от 
метастази в 

лимфна система 
на 

злокачествена 
меланома при 

човек 

Суспензионни, 
меланин-

продуциращи 

K562 Човек 
Лилмфобласто-

подобни 
Туморни 

Получени от 
плеврален 

излив на жена с 
хронична 

миелогенна 
левкемия 

Суспензионни 

STO Мишка 
Фибробласто-

подобни 
 

Получени от 
имортализирана 

линия миши 
ембрионални 
фибробласти 

Адхерентни 

Jurkat Човек 
Лимфобласто-

подобни 
Туморни 

Човешки Т-
лимфоцити от 

донор с остра Т-
клетъчна 
левкемия 

Суспензионни 

Skw3 
 

Човек 
Лимфобласто-

подобни 
Туморни 

Човешки Т-
лимфоцити от 

донор с 
хронична Т-

клетъчна 
левкемия 

Суспензионни 

MK2 
Маймуна 
(Macaca 
mulatta) 

Епитело-
подобни 

 
Бъбречно-

епителни клетки 
Адхерентни 

 
HT1080 

 
Човек 

Епитело-
подобни 

Туморни 
Човешка 

фибросаркома 
Адхерентни 

 
RCE 

 
Заек 

Епитело-
подобни 

Трансформирана 
клетъчна линия 

Заешки клетки 
от корнеален 

епител 
Адхерентни 

HeLa 
 

Човек 
Епитело-
подобни 

Туморни 

Клетки 
изолирани от 

рак на 
маточната 

шийка 

Адхерентни 

 
 
 



* Клетъчните линии са подходящи единствено за ин витро проучвания и не са за диагностично, 
терапевтично и клинично приложение 
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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ 

Научни изследвания върху материали с фармацевтично и медицинско приложение 

Биомедицинските приложения на материалите обикновено са много разнообразни и това е 

добре отразено в изследванията, свързани с биомедицинските материали, извършвани във 

Факултета по химия и фармация към Софийски университет. Свързаните с тях научни дейности 

варират от синтез на нови биоактивни вещества с потенциална лекарствена активност, през 

синтез на нови багрила за маркиране на ДНК, принос към изчислителната химия за изясняване на 

връзката структура-активност при съединения с потенциална биологична активност, нови 

лигандни комплекси, влияещи на лекарствената активност и лекарствено действие в реални живи 

системи, до полимерни биоматериали, използвани като средства за доставяне на лекарства или 

като импланти, съчетаващи много добра биосъвместимост и механични характеристики.  

По-основни направления» 

 

 Синтез на нови биоактивни вещества с потенциална лекарствена активност  

 Биологично активни кумаринови производни. Нови фосфор-съдържащи производни на 

кумарин с висока активност, напр. регулатори на растежа. Тук се търсят нови синтетични 

пътища за получаване на нови би- и полифункционални съединения на базата на 

кумарини. Изследването се фокусира и върху изясняване на ефекта, който заместващите 

групи имат върху биологичната активност на изследваните органични съединения. 

Оценява се биологичната активност на новите синтезирани вещества (Група за синтез и 

химични трансформации на кумарини, доц. Р. Николова) 

 Нови съединения с антитуморна активност. Разработване на нови методи за синтез на 

нови класове хетероциклични производни, съчетаващи различни фармакофорни 

фрагменти и изследване на тяхната биологична активност. Фокусът е върху стилбените и 

халконовите производни като потенциални противоракови агенти. Досегашният 

биоанализ показва, че тези съединения проявяват цитотоксични ефекти върху различни 

ракови клетъчни линии по зависим от концентрацията начин, което води до 50% 

инхибиране на злокачествената клетъчна пролиферация при ниски микромоларни 

концентрации (Лаборатория за биологично активни съединения, доц. О. Петров) 

 Комплекси на базата на преходни метали с антитуморни ефекти. Нови комплекси от 

биологично активни съединения с различни метални йони с цел подобряване на 

биологичната активност на изследваните лиганди. Например, координационни свойства 

на някои антибиотици, прилагани във ветеринарната медицина, се изследват за 

биометални йони като Ca, Mg, Cu, Co, Zn, както и за токсични метални йони като Cd, Hg. 



Изследва се образуването на комплекс чрез използване на тежки метални йони, за да се 

приложи, когато настъпи остра интоксикация, напр. в животновъдство. Връзката 

структура-активност на новите комплекси се търси чрез комбинирани теоретични 

(квантово-химични) и спектроскопски изследвания. Друг клас вещества е серия от 

хидантоини и техните тио-аналози. Изследва се тяхната способност за 

комплексообразуване с метални йони като Cu (II), Ni (II), Pt (II), Ru (III) по отношение на 

потенциалното им приложение като противоракови лекарства (Лаборатория за 

биокоординация и биоаналитична химия (ЛББХ), доц. И. Панчева, доц. А. Ахмедова). 

 Токсикология. Изследват се биохимичните и токсикологичните свойства на випоксина и 

неговите компоненти. Аналитична токсикология - изследване на стабилността на 

бензодиазепините в биологични проби и техните пост-зародишни биотрансформации. 

ЛББХ е единствената лаборатория във всички български университети, упълномощена да 

извършва проучвания чрез използване на наркотици. В лабораторията могат да се 

проведат следните изследвания в областта на биоаналитичната химия, токсикология и 

аналитична токсикология: изолиране, пречистване и анализ на протеини; анализ на кръв 

(клинична химия); тестване на новосинтезирани съединения и техните метални 

комплекси за инхибиране на патологично значими ензимни системи; токсини от змийска 

отрова (Vipera ammodytes); токсини, засягащи кръвосъсирването и хемотоксичността; 

анализ на лекарства и метаболити в биологични проби; стабилност на лекарствените 

средства в биологични проби и постмортални биотрансформации (Лаборатория по 

биокоординация и биоаналитична химия (ЛББХ), доц. В. Атанасов, доц. С. Стойкова). 

 Биологично активни вещества с антибактериална и противогъбична активност. 

Синтезират се серии от 3,4-дизаместени 3,4-дихидроизокумарини и се изследва тяхната 

антимикробна активност. Синтез на нови хетероциклени съединения, включващи 

аминокиселини за получаване на нови АСЕ инхибитори. Изследванията се провеждат в 

сътрудничество с т Биологическия факултет (Лаборатория по химия на хетероцикличните 

съединения, проф. д-р Милен Богданов) 

 Биологично активни вещества от природата. Материали, извлечени от природни 

източници с различни биологични ефекти. “Зелени” методи за извличане на биологично 

активни вещества. (Лаборатория по химия на хетероциклени съединения, проф. д-р Милен 

Богданов) 

 Инклузивни комплекси от типа “домакин-гост” на базата на циклодекстрини и 

нишестета с различни лекарства. Синтез, структурна и термодинамична 

характеристика. Разработване на оптимизирани синтетични методи. Стабилност на 

комплексите. Повишаване разтворимостта на лекарства. (Лаборатория по химия на 

твърдото тяло и материалознание: проф. Т. Спасов, д-р Тц. Сарафска, д-р Ст. Перева, д-р А. 

Рангелов) 

 

 Материали за биомедицинско приложение 

 Нови багрила за свързване с ДНК. Разработване на нови флуоресцентни сонди от 

нуклеинови киселини. Изследвания на органичните багрила, свързващи се с ДНК, за да се 

проектират нови и по-ефективни лекарства, насочени към ДНК и да се изследва 

биологичната функция на нуклеиновите киселини и механизмите на взаимодействие с 



някои лекарства. Интеркалиращи флуоресцентни нековалентно свързващи се сонди от 

нуклеинови киселини. Разработване на нови, по-екологични методи за получаване на 

монометинови цианинови бои и подобряване на известните синтетични процедури, 

използвани за получаване на междинни продукти. Нови багрила, подходящи за PCR (minor 

groove binders). Нови симетрични и асиметрични монометинови цианинови багрила, 

които абсорбират в ултравиолетовия спектър и могат да бъдат възбудени от евтини 

източници на светлина при 405 или 445 nm (Лаборатория за синтез на багрила, доц. А. 

Василев) 

 Механика и динамика на бислоеве, мембрани и клетъчна адхезия. Изследване на 

състоянието, електрическите и реологичните свойства на биологичните моделни системи 

като монослоеве, липозомни бислоеве и суспензии. Подробно физикохимично 

изследване на важни за фармацията, медицината и биотехнологиите модели на липидни 

и протеинови наноструктури. Специфични системи за изследване: междуфазова и 

времева организация на липолизата; механизми на разграждане на полиестерите, 

липидите и протеините; механизми на образуване и разграждане на микро- и 

нанокапсули с потенциално приложение във фармацията; фотохимични реакции в 

интерфейса; състояние, реологични и електрически свойства на монополите на 

биополимерния модел от растителното царство; тънки течни филми. Характеризиране 

чрез атомно-силова микроскопия (АСМ) на молекулярно подредени наноструктури и 

нейното приложение в (био)катализата. (Лаборатория по биофизична химия, проф. Ц. 

Иванова, проф. К. Балашев). 

 Биосъвместими полимери като импланти и системи за доставяне на лекарства. 

Експлоатация на уникалната биосъвместимост на цвитерйонните полимери (PZ). 

Разработване на биоматериали (хидрогелове, съполимери, двойни мрежи и др.) на базата 

на PZ. Търси се корелация между антиполиелектролитния ефект и свойствата на PZ. 

Материали, базирани на PZ, с приложение в козметиката, като меки контактни лещи, био-

смазочни материали, коронарна съдова протеза, катетри, хемодиализни мембрани, 

ангиохирургични стентове и др. Нови PZ съполимерни латекси с наноразмер, синтезирани 

чрез емулсионна кополимеризация без емулсия и тяхното приложение за продължително 

освобождаване на лекарството (метопролол тартарат и верапамил хидрохлорид) 

(Лаборатория за водоразтворими полимери, полиелектролити и биополимери, доц. Е. 

Каменска, доц. Л. Христов) 

 Полимерни импланти и подложки за регенеративна медицина. Биосъвместими 

полимерни материали и хидрогелове. Полимерни хидрогелове за лечение на рани. 

Проникващи полимерни мрежи (IPN) като импланти и подложки за тъканно инженерство. 

Хибридни полимерни / калциеви фосфатни материали за стоматология. Съотношение 

структура-свойства за полимерни материали, открити чрез HRMAS NMR (Лаборатория по 

структура и свойства на полимери, доц. Е. Василева) 

 Системи за доставяне на полимерни лекарства и подложки/импланти. Полимерни и 

протеинови нано- и микрокапсули / частици като система за доставяне на терапевтични 

средства (хидрофобни лекарства и др.). Съотношение структура-свойства за полимерни 

материали (Лаборатория по структура и свойства на полимери, доц. Е. Василева, доц. 

Марин Симеонов) 



 Предоставяне на препарати за доставяне на слабо разтворими във вода лекарства и 

изследвания за ин витро смилане. Увеличаването на разтворимостта на хидрофобните 

лекарства чрез използване на повърхностноактивни вещества, сапонини, фосфолипиди и 

полимери е изследвано в контекста на парентерално и орално доставяне на лекарство. 

Механизмите на процеса на разтваряне и връзката структура-активност на комбинациите 

лекарство-ексципиент са изследвани по-специално чрез използване на динамично 

разсейване на светлината (DLS) и спектроскопия 1H NMR (DOSY). Изследват се също 

взаимодействията на фармацевтични ексципиенти (например повърхностноактивни 

вещества) с жлъчните соли, присъстващи в биорелевантни разтворителни среди, и 

тяхното въздействие върху разтворимостта на лекарството и утаяването в условия, близки 

до реалната ситуация in vivo. Наличен е и ин витро модел на храносмилане, разработен 

самостоятелно и валидиран с in vivo проучвания. Моделът на разграждане in vitro 

позволява да се оцени (1) ензимната активност, (2) физикохимичните промени в 

хранителните и лекарствените форми и (3) разтворимостта и стабилността на 

биоактивните молекули в условия, имитиращи червата. (Лаборатория за активни 

препарати и материали, проф. Н. Денков, проф. С. Чолакова, доц. Проф. З. Винаров) 

 Динамика на релаксация на възбудените състояния на органични и неорганични 

материали за оптоелектронни устройства. Те включват съединения за OLED, оптични 

хемосензори и фотоволтаици. Изследванията са свързани с преразпределение на 

енергията на възбуденото състояние и динамиката на релаксация на различни метални 

органични комплекси с електронен транспорт, използван като излъчващ слой в органични 

светлоизлъчващи устройства. Примери са алуминиеви, европиеви и иридиеви комплекси 

с различни органични лиганди като 1,3-дикетонати, фенил бензотиазоли и шифови бази. 

Проучвания с цел определяне на термодинамичните свойства на фотоиндуцираните 

мрежови реакции в интелигентни съединения, като заместени флавилови соли. 

Изследване на генериране на заряда, инжектиране и рекомбинационна динамика на 

материали за фотоволтаични приложения, като хибридни органично-неорганични Led 

перовскити и квантови точки. (Лаборатория за стабилно състояние и времева електронна 

спектроскопия, доц. д-р Станислав Станимиров). 

 

 

 
 

 

 


