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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
Настоящият проект имаше за основна цел провеждането на проучвания върху 

аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека. В тази връзка 

важно място в съвременната биологична наука има микробиологията. Осъществен е 

подбор на микроорганизми, продуциращи екзополизахаридии и скрининг на 

микроорганизми на хранителни среди, богати на захари. Направена е биохимична 

характеристика. Синтезирани са химични съединения и е направен анализ на тяхната 

антимикробна/антигъбна активност. Направен е анализ на получените резултати, които 

освен научно, имат и потенциално практическо приложение.  

Намирането на източници на микроорганизми с полезни свойства е обект на 

непреставащи изследвания. Извършени са наблюдения за изучаване на тетраподи в 

естествени местообитания. Проведено бе изследване за рекепчъри на освободени в 

природата сухоземни костенурки в южна България. Събран е фекален материал от 

дивоуловени екземпляри и животни в контролирани условия в спасителния център за 

костенурки на организацията „Gea Chelonia“ в с. Баня. Установени бяха два вида 

млечнокисели бактерии характерни за чревния тракт на дивоуловени сухоземнои 

костенурки и животни отглеждани при контролирани условия. Заедно с информацията 

относно сухоземните костенурки е събрана ценна информация за биологията на други 

видове. Получени са нови данни за разпространението на някои видове земноводни на 

територията на България.  

Много групи безгръбначни животни и техните съобщества са широко 

използвани в качеството им на биоиндикатори. В тази връзка интерес представлява 

сравнителния анализ на таксономичния състав, зоогеографската структура и 

екологичните характеристики на мириаподната фауна на някои остатъчни плата в 

Североизточна България. Проведени са теренни изследвания за събиране на биологичен 

материал от Лилякското плато. Материалът е събиран чрез капани на Барбер в пет 

работни площадки, представляващи естествени  открити и горски хабитати. Събраните 

индивиди са определени по вид, пол и възраст. Установен е таксономичният състав, 

зоогеографската структура и екологичните характеристики на диплоподните и 

хилоподни съобщества на Лилякското плато. Установени са общо 22 вида многоножки 

- 12 вида от клас Diplopoda и 10 вида от клас Chilopoda. Проучени са хабитатните 



предпочитания и разпределенишето на видовете в различните екосистеми на платото. 

Определена е доминантната структура и α- и β- разнообразието на мириаподните 

съобщества. Направен е сравнителен анализ на сходството и разликите във фауната на 

Шуменското, Мадарското и Лилякското плата.  

Освен изследване и опазване на околната среда настоящият проект имеше цел да 

проучи аспекти на опазване на здравето на човека. Растенията синтезират 

биологичноактивни вещества, които опосредстват взаимодействието им с другите живи 

организми. Много от тях от векове се използват като терапевтични агенти. Бетулинът 

образуван от брезата (Betula pendula) днес е обект на изследвания в имунологията и 

онкологията. Получен е извлек на бетулин чрез екстракция от кори на бреза. Пробите 

са пречистени чрез тънкослойна хроматография. На получените тритерпени е 

проведено флуоресцентно изследване за оценка на характера на взаимодействие с 

албумини при различни температури.  

Предмет на редица изследвания на членове на работния колектив е наличието на 

евентуална взаимовръзка между появата и развитието на заболяванията с някои 

биологични фактори. Проследени са както доброкачествени, така и злокачествени 

болести. Особено внимание е обърнато на карциномите. Смятаме, че може да 

съществува връзка между появата и развитието на заболяванията с някои биологични 

фактори и по-специално с принадлежността към определена кръвна група. В 

настоящото проучване са обхванати 92 пациенти  с карцином на хранопровода  - Са 

oesophagii (79 мъже и 13 жени). Проследена е кръвногруповата им принадлежност към 

системите АВ0  и Резус фактор. При извършеното сравнение с контролната група 

здрави лица от съвременната българска популация се наблюдава статистически 

значимо увеличение на застъпеността на кръвна група А (с 22,60%, до 66,30%) – 

Р<0.05. При останалите групи се отчита различно изразено намаление (по-отчетливо 

при групите 0 и В). Наблюдава се подчертан полов диморфизъм в застъпеността на 

заболяването при обхванатия контингент (преобладават мъжете). Допускаме, че 

принадлежността към група А се явява един от рисковите фактори за развитието на 

това заболяване. При системата Резус фактор не се отчитат различия с контролната 

група. 

Доказан фактор за добро общо физическо и психическо благополучие е 

рекреацията в естествена природна среда.  Чистата околна среда е от основно значение 

за човешкото здраве. В тази връзка е направена е сравнителна оценка на Природен парк 

„Шуменско плато“ и Градска градина на гр. Шумен по отношение на следните 

показатели: качеството им като зелени зони за отдих на местното население, 

елементния състав на почвата, цитотоксичния и генотоксичен потенциал на 

компонентите на почвата.  

От голямо значение за здравето и работоспособността на човека е 

синхронизирането на биологичните и социалните ритми. Направен е анализ на 

съвременната научна литература относно биологичните ефекти на хормона мелатонин, 

който участва в регулирането на циркадните и сезонни ритми. Анализът показа 

наличие на нови данни за антиоксидантно, противовъзпалително, имуностимулиращо, 

антистресово и онкостатично действие на мелатонина.  Проведено е анкетно проучване 

относно определяне на хронотипа със 132-ма респонденти /91 жени и 41 мъже/. 

Определен е хронотипа на всеки от участниците, както и  възможните фактори, които 

влияят върху формирането му. Съвременният начин на живот налага ритми, които 

често не съответстват на биологичните. В редица европейски страни се практикува 

индивидуален подход към работещите – в зависимост от техният хронотип се определя 

гъвкаво работно време с цел повишаване на работоспособността и запазване на 

здравето им. Основна характеристика, която описва хронотипа е равнището на 



работоспособност. Определянето на равнището на работоспособност позволява 

разделянето на хората на сутрешен (“чучулиги”), дневен (“гълъби”) и вечерен (“сови”) 

тип. За всеки от тях пикът на умствена и физическа работоспособност настъпва в 

определено време. Проведено е  проучване със 77 респонденти, от които 65 жени и 12 

мъже. На всеки участник е определено равнището на работоспособност, както и 

предпочитаното/оптималното начало на работно време, което варира в зависимост от 

хронотипа.   

Във връзка с нарастващия стремеж към природосъобразен и здравословен начин 

на живот е направено анкетно проучване за установяване на най-често употребяваните 

лечебни растения в традиционната медицина в съвременното общество. Направен е 

задълбочен анализ относно установените лечебни свойства на най-популярните 

лечебни растения в специализираната литература. Провеждат се лабораторни 

изследвания относно цитотоксичното влияние на бял риган.  
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