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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 

Проведено е изследване за спецификата на образуване на екзополизахариди и 
тяхната активност при протекция на метални повърхности. Предложен е начин за 
практическо използване на олигозахаридите за протекция на метални повърхности, а 
също така и по-детайлно проучване на видовете, продуциращи тези вещества. За 
медицината приносът е свързан с предложения за подобряване на работата на 
стоматолозите и предотвратяване на възникващи инфекции. Изследванията за 
антимикробните/антигъбните свойства на новосинтезирани химични съединения и 
растения дава една добра възможност те евентуално да се прилагат за борба с различни 
патогени. 

Събрана е информация относно хабитатните и хранителни преференции на 
сухоземните костенурки. Поради спецификата в сезонната активност на сухоземните 
костенурки обитаващи България, в изпълнение на проекта през определени интервали 
са проведени теренни проучвания в предварително подбрани локации, базирани на ГИС 
моделиране. По основната тема на задачата е събрано голямо количество информация, 
която ще бъде верифицирана чрез допълнителни проучвания през топлите месеци на 
следващата година. В хода на теренните проучвания е събрана и публикувана ценна 
информация за биологията на други видове студенокръвни тетраподи и на един вид 
инвазивен бозайник. 

Синтезиран е структурен аналог на оксафосфола Br-oxph. Установени са 
химични механизми, чрез които могат да се постигнат определени промени в 
структурата на съединението и съответно, на свързаните с тях промени в неговата 
биологична активност. Изследвана е цитостатичната активност на съединението. 
Проведени са анкетни проучвания на ученици и на студенти по въпроси, свързани със 
здравословния начин на живот, получените данни са подложени на анализ. Подготвено 
е учебно пособие за самостоятелна работа с виртуални експерименти по физиология на 
животните и човека, което ще допринесе за създаване на умения у студентите за 
самостоятелна работа чрез ситуационни задачи.  

Определен е индексът на сходство на Czekanowski-Dice-Sörensen (Qs) и 
индексът на непроменливост на Tischler (C) на мириаподните съобщества в 
Шуменското и Мадарското плата и в градските и крайградски местообитания на гр. 
Шумен. На базата на това е направен сравнителен анализ на хабитатното разпределение 
и степента на привързаност на хилоподните и диплоподни съобщества в градски, 
крайградски и природни местообитания в района на изследване и степента им на 
синантропизация. Определено е α-разнообразието на многоножковите съобщества в 
различните местообитания в района на изследване. Чрез определяне на β-
разнообразието е проследена динамиката на мириаподната фауна от запад на изток по 
градиента на изменение на абиотичните фактори и промяната на антропогенния натиск 
и степента на урбанизация. Определени са автохтонните и алохтонни видове в състава 
на мириаподната фауна на гр. Шумен и нейния произход и механизми на формиране. 

Изследвана е взаимовръзката между появата и развитието на Ca vaginae и 
кръвногруповата принадлежност на пациентките към системите АВ0 и Резус фактор. 
Ca vaginae е относително рядко заболяване. В нашата страна се среща при 0,10/100 000 
души и съставлява 0,2% от всички злокачествените заболявания на българската 
популация. То е по-рядко срещано в сравнение с другите изследвани от нас карциноми 
на женските полови органи. Установено е, че разпределението на четирите кръвни 



групи от системата АВ0 при пациентките с Ca vaginae се отличава значимо (р<0,001) от 
това при контролната група на съвременната българска популация. Това се дължи 
преди всичко на много високите стойности на кръвна група А - увеличение на 
застъпеността с 23,26% до 66,96%. Вероятно, принадлежността към кръвна група А се 
явява един от рисковите фактори за появата и развитието на Ca vaginae. Изследваните 
проблеми намират практико-приложно значение в дидактиката на биологията в 
средното и висше училище, израз на което са представените публикации в тази област с 
участието на специализанти. 

За изследване и охарактеризиране на ензимна активност в почвени проби от 
различен произход е извършен сравнителен анализ на активността на микробни ензими 
от различни почвени местообитания. Почвените проби събрани от 4 места на остров 
Ливингстън (Антарктика) и 4 места в умерения климатичен пояс (България) са 
подложени на обработка за получаване на белтъчни/ензимни препарати. Определена е 
ензимната активност (протеазна и уреазна) на получените препарати след пречистване 
чрез спектрален анализ с използване на подходящи субстрати (съответно казеин и 
урея).  
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